MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 16/2021
Datum: 31. 8. 2021
Č. j.: 3085/21/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 16/2021
Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2021

Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
2. Projednání žádosti o prodej pozemku
3. Projednání záměru na prodeje pozemků
4. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2022 pro HZS Karlovarského kraje
5. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o navýšení fondu investic
6. Projednání obsazení uvolněného bytu v DPS
7. Projednání Výroční zprávy o činnosti ZUŠ Toužim ve školním roce 2020-2021
8. Projednání nové Směrnice č. 4/2021 k používání sociálního fondu
9. Projednání návrhů dodatků ke smlouvám o dílo
10. Projednání požadavků Osadního výboru Kosmová pro rok 2021-2022
11. Projednání nového ceníku na pronájem sálu Sokolovny
12. Projednání žádosti ředitelky ZŠaMŠ Toužim o povolení přijmout dar
13. Projednání žádosti ředitelky ZŠ Toužim o povolení přijmout dar
14. Projednání předběžného programu zasedání zastupitelstva
15. Projednání návrhů rozpočtových opatření

K bodu 1 :
P. starosta provedl kontrolu plnění usnesení rady z minulých schůzí a konstatoval, že
úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech.
K bodu č. 2/16/2021:
Rada bere na vědomí žádost ***** *************, bytem *********, ******, o
koupi části pozemku nad rybníkem Šinka, za účelem výstavby rodinného domu s tím, že se
žádost zařadí do seznamu zájemců o koupi pozemku na výstavbu rodinných domů v této
lokalitě.
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Návrh usnesení č. 3a/16/2021:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 1393/5, o výměře 635 m2, pozemku
parc. č. 1410, o výměře 2.895 m2 a pozemek parc. č. 474, o výměře 914 m2 vše v k. ú.
Nežichov.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3a/16/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3b/16/2021:
Rada schvaluje předložit žádost ********* ******** a ******** *******, bytem
********* ********, **********, o koupi pozemku parc. č. 234, o výměře 2.584 m2 a
pozemku parc. č. 270/6, o výměře 15.846 m2 v k. ú. Luhov u Toužimi, k projednání na
zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3b/16/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3c/16/2021:
Rada schvaluje předložit žádost ********** *********** a ****** ******, bytem
***************, *******, o koupi části pozemku parc. č. 3188/1, o výměře cca 40 m2 v k.
ú. Toužim, k projednání na zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3c/16/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 4/16/2021:
Rada bere na vědomí žádost HZS Karlovarského kraje o dotaci na neinvestiční výdaje
související s činností jednotky – úhrada provozních nákladů stanice Toužim a nákup věcných
prostředků a služeb k vytvoření kvalitnějších podmínek pro výkon služby příslušníků (např.
pořízení a obnova osobních ochranných pracovních prostředků, vybavení, pohonných hmot,
údržba nemovitostí atd.), a to ve výši 250.000,- Kč s tím, že z účelu dotace navrhuje vyjmout
úhrady provozních nákladů stanice Toužim a náklady na pohonné hmoty. Zároveň navrhuje
výši dotace zachovat a v případě jejího schválení na zasedání zastupitelstva ji zapracovat do
návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2022.
Návrh usnesení č. 5/16/2021:
Rada schvaluje v souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ZŠaMŠ Toužim, p. o., přesun
prostředků z rezervního fondu ve výši 47.690,94 Kč, k posílení fondu investic z důvodu
nákupu nového serveru vč. operačního systému.
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Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/16/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/16/2021:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v DPS, Školní č. p. 609, Toužim, s
********* ******** a ******* ***********, bytem ********, ******, s platností od
potvrzení vhodnosti uchazečů, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/16/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 7/16/2021:
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395,
Toužim, ve školním roce 2020 – 2021.
Návrh usnesení č. 8/16/2021:
Rada schvaluje Směrnici č. 4/2021 k používání sociálního fondu, s účinností od 1. 1.
2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/16/2021 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 9a/16/2021:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Výstavba nové
komunikace v Tepelské ulici“, s firmou ALGON, a. s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5,
IČ: 2842 0403, kterým se navyšuje cena díla o vícepráce ve výši 483.730,98 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9a/16/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9b/16/2021:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce
elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon C, D“, s firmou ICS - systémy, s. r. o., Hory 106, 360
01 Karlovy Vary, IČ: 2522 5049, kterým se navyšuje cena díla o vícepráce ve výši 210.565,41
Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Usnesení č. 9b/16/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 9c/16/2021:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce
elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon C, D“, s firmou Ing. Norbert Tošovský, Ústavní
199/15, 181 00 Praha 8, IČ: 6147 0759, kterým se navyšuje cena díla o vícepráce ve výši
22.990,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9c/16/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 10/16/2021:
Rada bere na vědomí dotazy a požadavky Osadního výboru Kosmová na pořízení
veřejné vývěsní tabule a dřeva na májku s tím, že tabule bude pořízena v rámci budování
parkoviště u paneláků a dřevo na májku bude poskytnuto po dohodě s Městskými lesy
Toužim, s. r. o.
Návrh usnesení č. 11/16/2021:
a) Rada schvaluje nové nájemní podmínky a ceník sálu Sokolovny, s platností od 1. 9.
2021 – ceny jsou včetně DPH.
Sál Sokolovny lze pronajímat na kulturní a společenské akce, nikoliv na prodejní akce.
Školská zařízení, důchodci, hasiči – nekomerční akce
– komerční akce

zdarma
300,- Kč/hod.

Místní zájmové organizace, spolky, strany, sdružení

300,- Kč/hod.

Infocentrum – akce pro město
– akce bez vstupného
– akce se vstupným
Ostatní nájemci

zdarma
zdarma
300,- Kč/hod.
Shora uvedené subjekty spotřebu energií nehradí.

– akce trvající do 4 hodin
– akce trvající 5 a více hodin
náklady na teplo
náklady na elektřinu
příprava sálu a úklid

Vratná kauce na poškození majetku pronajímatele

paušál 1.200,- Kč
300,- Kč/hod.
úhrada dle spotřeby
úhrada dle spotřeby
200,- Kč/hod.
3.000,- Kč

b) Rada schvaluje nové nájemní podmínky a ceník malého sálu v č. p. 35 na nám. J.
z Poděbrad v Toužimi, s platností od 1. 9. 2021 – ceny jsou vč. DPH a jsou rozděleny na letní
a zimní. Letní jsou od 15. dubna do 15. října:
Letní
Zimní
Školská zařízení, důchodci, hasiči – nekomerční akce
zdarma
zdarma
– komerční akce
150,- Kč
300,- Kč na akci
Místní zájmové organizace, spolky, strany, sdružení
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150,- Kč

300,- Kč na akci

Infocentrum – akce pro město
– akce bez vstupného
– akce se vstupným

zdarma
zdarma
150,- Kč

Ostatní nájemci

150,- Kč/hod. 300,- Kč/hod.

Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

zdarma
zdarma
300,- Kč na akci

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/16/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/16/2021:
Rada schvaluje přijetí věcného daru – 150 ks antigenních testů Genrui Biotech Inc,
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID–19, způsobené novým koronavirem
s označením SARS-CoV-2 v Evropě, pro ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, od
Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 7089 1168.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/16/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/16/2021:
Rada schvaluje přijetí věcného daru – 1.300 ks antigenních testů Genrui Biotech Inc,
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID–19, způsobené novým koronavirem
s označením SARS-CoV-2 v Evropě, pro ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, od
Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 7089 1168.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/16/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 14/16/2021:
Rada bere návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim dne 23. 9. 2021 na
vědomí s tím, že na schůzi rady dne 13. 9. 2021 schválí konečný návrh programu.
Návrh usnesení č. 15/16/2021:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 13/6/2018 ze dne 22. 11. 2018,
rozpočtová opatření č. 39 a 40/2021.
Výsledek hlasování:

Pro:
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Proti: 0

Usnesení č. 15/16/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 31. srpna 2021

Starosta:
Alexandr ŽÁK

.................................. dne

…………..…………

.................................. dne

…………..…………

Místostarosta:
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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