Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 7/2012
Ze schůze rady města Toužim č. 7 konané dne 19.03.2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1088/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Lachovice se
zachováním přístupu na sousední pozemek p.č. 1088/4.
2) Nájem pozemku p.č. 941 o výměře 384 m2 a pozemku p.č. 943 o výměře 3 405 m2
v k.ú. Radyně za dříve schválených podmínek, s platností od 01.04.2012 na dobu
neurčitou.
3) Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor, objekt bývalé kotelny na pozemku
p.č. 1049 v k.ú. Touţim, k datu 30.06.2012.
4) A provádí v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 8/6/2011 ze dne 08.12.2011 rozpočtová
opatření č. 9/2012 aţ 11/2012.
5) Bezúplatné poskytnutí sportovní haly a hřiště s umělým povrchem k volnočasovým
aktivitám příměstského tábora Profíček, který organizuje o.s. ProfiCentrum Touţim
v době od 06. do 10.08.2012.
6) Poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč Krajskému sdruţení hasičů
Karlovarského kraje, Březová, na zabezpečení Mistrovství ČR „Hry Plamen“
a soutěţe v poţárním sportu ve dnech 4. – 8. července 2012 v Sokolově.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Záměr na prodej nebo nájem části pozemku p.č. 55/1 s tím, ţe záměr bude projednán
na příští schůzi rady po provedeném místním šetření.
3) Ţádost o přidělení bytu s tím, ţe v současné době město nemá ţádný volný byt
k dispozici, ţádost bude zařazena do seznamu uchazečů.
4) Ţádost o byt v domě č.p. 29 v Komárově s tím, ţe dle ţádosti nelze ţadatele přesně
identifikovat, ţádost bude konzultována s BH města Touţim a o ţádosti bude
rozhodnuto na příští schůzi rady.
5) Ţádost o finanční příspěvek na kulturní akce pořádané občany Radyně v roce 2012
s tím, ţe příspěvky na podobné akce město poskytuje osadním výborům, ten však
v Radyni není zřízen, a proto rada navrhuje zajistit výrobu upomínkové cihličky
v keramickém krouţku ZŠ nebo ZŠPaMŠ a tisk diplomů a pozvánek zajistit na MěÚ
v Touţimi.
6) Informaci TSM Touţim, ţe zajišťuje jarní svoz nebezpečného a velkoobjemného
odpadu z částí města Touţim dle časového harmonogramu, který bude zveřejněn.
7) Oznámení ředitelky ZŠ Touţim o termínu periodické prověrky BOZP v roce 2012.
Prověrka bude zahájena 04.04.2012 v 10.00 hod a za zřizovatele se jí zúčastní
p. J. Kokeš.

8) Informaci ředitelky ZŠ Touţim o havárii stoupaček v pavilonu A, způsob odstranění
poruchy a financování.
9) Informaci ředitelky ZŠ Touţim o vyhlášení ředitelského volna na den 30.04.2012
z organizačních a provozních důvodů.
10) Informaci a poţadavek sportovních svazů a výborů, aby výtěţek z loterií a sázkových
her, převedený do rozpočtu obcí, byl pouţit ve prospěch sportu, kultury a charitativní
činnosti.
11) Ţádost o.s. Aeroklub Touţim o příspěvek na činnost z výtěţku z loterií a sázkových
her s tím, ţe s jednotlivými sportovními kluby a oddíly rada projedná jejich
financování a po získání prostředků rozhodne o jejich pouţití.
V Touţimi 19.03.2012

...........................................
Roman STRAKA
místostarosta

.............................................
Alexandr ŢÁK
starosta

Upozornění: Zveřejněný text usnesení rady města Touţim je upraven v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů.

