MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo: 3/2021
Datum: 16. 2. 2021
Č.j.: 574/21/PCh

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 3/2021
Ze schůze Rady města Toužim č. 3 konané dne 15. února 2021
Program:
Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí rady
Projednání ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
Projednání záměru na nájem pozemků
Projednání žádostí o nájem zahrádek
Projednání záměru na prodej částí pozemků
Projednání návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0006517/1
Projednání zprávy o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR Obvodní
oddělení v Toužimi za rok 2020
8. Projednání úpravy platových výměrů ředitelů škol
9. Projednání jmenování konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na
vedoucí pracovního místa ředitele/ředitelky ZUŠ Toužim, p. o.
10. Projednání návrhu nové zřizovací listiny Pečovatelské služby Toužim, organizační složky
města Toužim
11. Projednání návrhu odpisového plánu TSM Toužim na rok 2021
12. Projednání žádosti o schválení vyřazení majetku TSM Toužim
13. Projednání návrhu odpisového plánu ZŠaMŠ Toužim na rok 2021
14. Projednání žádosti o schválení vyřazení majetku ZŠaMŠ Toužim
15. Projednání návrhu na vyřazení majetku MŠ Sídliště 429
16. Projednání návrhu na vyřazení majetku ZŠ Toužim
17. Projednání návrhu na rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPZ
18. Projednání nabídky na dodávku a montáž plynového vytápění bytu v Plzeňské ulici
19. Projednání zprávy o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku
20. Projednání provozního řádu vozidla zajišťující přepravu osob na rentgenové vyšetření
v Karlových Varech
21. Projednání výsledku produkce komunálního a separovaného odpadu za rok 2020
22. Projednání návrhu na předání majetku města do výpůjčky BHM Toužim
23. Projednání programu zasedání zastupitelstva
24. Projednání návrhu rozpočtového opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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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.
Návrh usnesení č. 2/3/2021:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 26, na části pozemku parc.
č. 2843/10 a 2765/56, o výměře 134 m2 v k. ú. Toužim, s ******** **********, bytem
********* *******, k 31. 3. 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3a/3/2021:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 26, na části pozemku parc. č. 2843/10 a
2765/56, o výměře 134 m2 v k. ú. Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3a/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3b/3/2021:
Rada schvaluje záměr na nájem na nájem pozemku parc. č. 1635, o výměře 479 m2
v k. ú. Políkno u Toužimi.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3b/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4a/3/2021:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 30, na části pozemku parc. č.
2843/10, o výměře 110 m2 v k. ú. Toužim, s ******** **********, bytem *******
*******, ********, s platností od 1. 3. 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4a/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4b/3/2021:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 6, na části pozemku parc. č.
1636/2, o výměře 180 m2 v k. ú. Toužim, s ******** ******** ********* **********,
bytem ***********, *******, s platností od 1. 3. 2021.
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Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4b/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/3/2021:
Rada schvaluje záměr na prodej částí pozemků parc. č. 616/1, 774/13, 1650/3, 1693/3,
2042/5, 2057/13 a 2073/1 v k. ú. Třebouň, pozemků parc. č. 1235/2, 1235/5, 1235/6 a 1236
v k. ú. Toužim a pozemků parc. č. 1245/4 a 1388/10 v k. ú. Nežichov, přičemž přesné výměry
a nová čísla pozemků budou stanoveny geometrickými plány.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/3/2021:
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-120006517/1, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, IČ: 2472 9035, zastoupené společností Stav-elektro s. r. o., Vintířovská 1149,
Chodov, IČ: 2635 5639.
Výsledek hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/3/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 7/3/2021:
Rada bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR
Obvodní oddělení v Toužimi za rok 2020.
Návrh usnesení č. 8/3/2021:
Rada schvaluje úpravy platových výměrů všem ředitelům škol, zřízených městem
Toužim, v souladu se stanoviskem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s platností
od 1. 2. 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/3/2021:
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění
pozdějších předpisů, jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Toužim, příspěvkové
organizace, se sídlem Plzeňská 395, 364 01 Toužim, IČ: 6636 1974, v tomto složení:
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*********************

předseda komise - člen určený zřizovatelem

*********************

člen určený zřizovatelem

*********************

člen určený krajským úřadem

*********************

*********************

*********************

*********************

člen, kterým je odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství podle druhu a typu
příslušné školy nebo školského zařízení,
personalista nebo psycholog, určený Českou školní
inspekcí
člen, kterým je odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství podle druhu a typu
příslušné školy nebo školského zařízení,
personalista nebo psycholog, určený Českou školní
inspekcí
člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné
právnické osoby vykonávající činnost školy, určený
tajnou volbou pedagogické rady, v nichž získá
nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů
pedagogické rady
člen, kterým je školní inspektor České školní
inspekce

• pověřuje p. Charváta funkcí tajemníka komise (tajemník není členem konkursní komise),
kterého v případě nepřítomnosti zastoupí náhradník pověřený p. starostou.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/3/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 10/3/2021:
Rada bere na vědomí návrh nové Zřizovací listiny Pečovatelské služby Toužim,
organizační složky města Toužim s tím, že tato bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 11/3/2021:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Toužim, p. o., na rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/3/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 12/3/2021:
Rada bere na vědomí žádost ředitele TSM Toužim, p. o., Plzeňská 333, o schválení
vyřazení zastaralého a nevyhovujícího plynového kotle Therm, inv. č. 30, pořízeného v roce
4

2011 za 39.300,- Kč a poškozeného drtiče větví PIRANA, pořízeného v roce 1994 za 30.627,Kč s tím, že žádost o schválení vyřazení bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 13/3/2021
Rada schvaluje odpisový plán ZŠaMŠ Toužim, p. o., na rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/3/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 14/3/2021:
Rada bere na vědomí žádost ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, o schválení
vyřazení poškozeného kopírovacího stroje UTAX CDC 5525, pořízeného v roce 2012 za
51.000,- Kč s tím, že žádost o schválení vyřazení bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 15a/3/2021:
Rada schvaluje vyřazení poškozeného, nepotřebného a neupotřebitelného majetku MŠ
Sídliště 429, Toužim, p. o., s celkovou pořizovací cenou 67.653,10 Kč, z účetní evidence MŠ
Sídliště 429, p. o., s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15a/3/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 15b/3/2021:
Rada bere na vědomí návrh ředitelky MŠ Sídliště 429, Toužim, p. o., Sídliště 429,
Toužim, na vyřazení zesilovače zvuku zn. Reprobox, inv. č. 210/01, pořízeného v roce 2001
za 22.600,50 Kč, který je technicky a funkčně zastaralý a silně opotřebovaný s tím, že návrh
bude projednán na zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 16/3/2021:
Rada schvaluje vyřazení dvou poškozených kombinovaných sporáků, inv. č. 45414-5,
pořízených v roce 1993, za částku 8.235,- a 8.234,- Kč, z účetní evidence ZŠ Toužim, p. o.,
s tím, že k likvidaci budou předány oprávněné osobě.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/3/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 17/3/2021:
Rada projednala a vzala na vědomí rozpis státní finanční podpory z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR na
rok 2021, z něhož město Toužim získalo částku 400.000,- Kč s tím, že na zasedání zastupitelstva
navrhne poskytnout částku 50.000,- Kč se spolufinancováním města ve výši 11.000,- Kč,
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***********, na opravu fasády domu na adrese Sídliště č. p. 4, Toužim, s vlastním
financováním ve výši 41.185,- Kč a částku 350.000,- Kč na opravu hradeb u zámku v Toužimi se
spolufinancováním města ve výši minimálně 619.375,- Kč.
Návrh usnesení č. 18/3/2021:
Rada schvaluje montáž plynového topení v bytu č. 1 v bytovém domě v Toužimi,
Plzeňské ulici č. p. 164, kterou provede firma Manfred Scherbaum, Plzeňská 149, Toužim,
IČ: 1282 4461.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 19/3/2021:
Rada schvaluje výsledek hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce: „Výstavba nové komunikace v Tepelské ulici“, kterým byla vybrána firma
ALGON, a. s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha, IČ: 2842 0403, s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 7.082.961,65 bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 20/3/2021:
Rada schvaluje provozní řád dovozové služby zajišťující přepravu osob na rentgenové
vyšetření do Karlových Varů.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/3/2021 bylo schváleno.
K bodu č. 21/3/2021 :
Rada bere na vědomí informace o vývoji sběru a třídění separovaného odpadu a
komunálního odpadu na území města Toužim v roce 2020.
Návrh usnesení č. 22/3/2021:
Rada schvaluje předání centrálního zámku včetně dálkového ovládání, vedeného pod
inv. č. 3749, pořízeného v roce 2004 za částku 5.600,- Kč, do výpůjčky Bytovému
hospodářství města Toužim, p. o., Sídliště 428, Toužim, IČ: 7504 6636, s platností od 1. 3.
2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/3/2021 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. 23/3/2021:
Rada schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se
uskuteční 25. 2. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ Toužim.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23/3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 24/3/2021:
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. 3-5/2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24/3/2021 bylo schváleno.
Zapisovatel: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 16. února 2021

Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

…………..…………

Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ .................................. dne

…………..…………

Radní:

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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