Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 14/2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 3. 8. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ţádost o nájem části pozemku p.č. 1244/2 v k.ú. Touţim s tímto vyuţitím v roce 2009:
část pozemku o výměře 510 m2 jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2 ročně a část
pozemku o výměře 996 m2 k sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2 ročně. Od roku 2010
budou ţadatelé vyuţívat část pozemku o výměře 100 m2 jako zahrádku za cenu 3,Kč/m2 ročně a část pozemku o výměře 774 m2 k sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2
ročně.
2) Ţádost o nájem zahrádky č. 12 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 160 m2 v k.ú.
Touţim s platností od 1.8.2009 za dříve schválených podmínek.
3) Záměr na nájem zahrádky č. 2 na části pozemku p.č. 66/2 o výměře 300 m2 v k.ú.
Touţim.
4) Záměr na nájem zahrádky č. 1 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 220 m2 v k.ú.
Touţim.
5) Ţádost o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č.1 na části pozemku p.č. 2843/8 o
výměře 220 m2 v k.ú. Touţim k datu 31. 8. 2009.
6) Záměr na nájem uvolněných nebytových prostor v čp. 104 na nám. J. z Poděbrad
v Touţimi.
7) A provádí, v souladu se stanoveným rozsahem dle usnesení zastupitelstva města
Touţim č. 10/2/2009 ze dne 26.3.2009, rozpočtová opatření č. 14/2009 aţ 22/2009 dle
zápisu.
8) Uzavření mateřské školky při ZŠPaMŠ Touţim v době od 1.7. do 31.8.2009.
9) Souhlasné stanovisko k ţádosti Romana Hanzlíčka, Touţim čp. 266, k plánované
výstavbě fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu.
10) Souhlasné stanovisko k ţádosti OK STS Touţim k plánované výstavbě fotovoltaické
elektrárny v areálu OK STS Touţim.
11) Souhlasné stanovisko k ţádosti Jednoty SD Touţim k plánované výstavbě
fotovoltaické elektrárny v areálu Jednoty SD Touţim.
12) Souhlasné stanovisko k ţádosti Jednoty SD Touţim k osazení plastové ţumpy o
objemu 9 m3 za objektem prodejny v Kosmové.
13) Souhlasné stanovisko k udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy pro
dopravce AD Ligneta regionalbus, s.r.o., nám. J. z Poděbrad 106, Touţim, na linku
421 700 Karlovy Vary – Plzeň.
14) Souhlasné stanovisko k udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy pro
dopravce Ligneta autobusy, s. r.o., Plzeňská 12, Touţim, na linky:
421 391 Karlovy Vary – Bochov – Touţim – Bečov – Karlovy Vary,
421 550 Karlovy Vary – Plzeň,
421 401 Bečov – Otročín – Měchov – Touţim,
421 445 Touţim – Teplá – Mariánské Lázně,
421 455 Teplá – Bečov – Bochov.
15) Zakoupení šikmých leteckých snímků města Touţim o velikosti A3.

B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1636/2 o velikosti 24 m2 v k.ú. Touţim.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost o přidělení bytu.
3) Informaci pracovnice OŢP o splnění úkolů uloţených TSM Touţim a stav v úklidu
černých skládek.
4) Zprávu odborného lesního hospodáře z venkovního šetření Národního certifikačního
centra, ÚHÚL Brandýs nad Labem s výsledkem, ţe hospodaření splňuje kritéria trvale
udrţitelného hospodaření.
5) Informaci o ukončených investičních akcích a návrhy na další akce, které by se mohly
realizovat ještě v letošním roce.
6) Informaci, ţe město získalo, na základě rozhodnutí soudu, zpět do vlastnictví místní
zámek.
7) Předloţené vyúčtování Touţimských slavností zaloţení města.
8) Nabídku samolepek označujících výskyt zvířat v domě s tím, ţe ji nebude akceptovat.
9) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 20.7. do 14.8.2009 bude čerpat
řádnou dovolenou.
10) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe poţádala KHS Karlovarského kraje o udělení
výjimky na hygienické zařízení pro chlapce v prostorách školní druţiny v novém sídle
mateřské školy.
11) Ţádost o souhlas s obnovením bývalé motokrosové tratě na pozemcích města u lesíka
za koupalištěm s tím, ţe o ţádosti rozhodne na příští schůzi rady.
12) Ţádosti společnosti KV engeneering, s.r.o. Karlovy Vary o stanovisko ke stavbě
včetně souhlasu s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví města s tím, ţe o
ţádostech rozhodne na příští schůzi rady.
13) Poţadavek PO Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje o
spolupráci při přípravě jízdních řádů autobusových linek.
V Touţimi 3. 8. 2009
..............................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

.............................................
Antonín VRÁNA
starosta

