Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 6 / 2012
Ze schůze rady města Toužim č. 6 konané dne 5. března 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Revokaci usnesení rady č. 5/2012 bod A/5.
2) Nájem nebytového prostoru na autobusovém nádraţí v Touţimi J. Pokšteflovi za dříve
schválených podmínek na dobu neurčitou, s platností od 01.04.2012.
3) Nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků p.č. 662/2, 663/2, 932, 950, 951, 954, 955,
1016, 1019, 1021, 1022, 1032, 1162, 1166 a 1167 v k.ú. Radyně J. Chárovi za dříve
schválených podmínek, s platností do konce roku 2014.
4) Nájem části zemědělsky vyuţívaného pozemku p.č. 933 v k.ú. Radyně E. Keilové za
dříve schválených podmínek, s platností do konce roku 2014.
5) Finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Touţim v roce 2012 ve výši 35 tis. Kč.
6) Finanční příspěvek na činnost Svazu postiţených civilizačními chorobami ČR,
ZO Touţim, v roce 2012 ve výši 10 tis. Kč.
7) Finanční příspěvek na činnost osadního výboru Třebouň v roce 2012 ve výši 10 tis. Kč.
8) Dobu ţivotnosti přestavěného patra a vstupu do objektu MŠ při ZŠPaMŠ Touţim na
50 let.
9) Pouţití části příspěvku zřizovatele pro ZŠ Touţim v roce 2012 ve výši 32 tis. Kč na
doplnění platů instruktorů nově zřízených zájmových krouţků pro ţáky ZŠ Touţim
ve školním roce 2012 – 2013.
10) Poplatek za krouţky organizované ZŠ Touţim ve školním roce 2012 – 2013 ve výši
200,- Kč na jednoho ţáka s tím, ţe materiálové náklady bude řešit kaţdý krouţek
samostatně.
11) Zahájit jednání o zaloţení honebního společenstva s LČR, Lesní správa Touţim
a F. Sekáčem k získání honitby Baţantnice a členem přípravného výboru za město
Touţim pověřila V. Šustu.
12) Objednat provádění roční hlavní kontroly zařízení dětských hřišť u společnosti
Prolemax s. r. o., Cvokařská 10, Plzeň.
13) Objednat výměnu poškozeného bezpečnostního povrchu dětského hřiště v Radyni u
společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, Plzeň, kterou provedou
s 50% slevou.
14) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Telefónica Czech Republic, a.s.,
Praha, na podzemní telekomunikační vedení na Janově ulici a pověřuje p. starostu
podpisem smlouvy.
15) Ukončení nájemní smlouvy s K. Kolským na část pozemku p.č. 3019/6 o výměře 100
m2 v k.ú. Touţim k datu 31.03.2012.
16) Program zasedání zastupitelstva města Touţim svolaného na den 22.03.2012.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci OLH o činnosti obchodní společnosti Městské lesy Touţim s.r.o.
3) Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Teplárenství města Touţim
v roce 2011 s tím, ţe výsledek hospodaření všech PO bude projednán na příštím
zasedání zastupitelstva, včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
do fondů.
4) Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Bytové hospodářství města
Touţim v roce 2011 s tím, ţe výsledek hospodaření všech PO bude projednán na
příštím zasedání zastupitelstva, včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření do fondů.
5) Oznámení ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 28. února do 13. března 2012
čerpá řádnou dovolenou. V době nepřítomnosti ji zastupuje v ZŠP pí Erlebachová a
v MŠ a ŠD pí Čapková.
6) Informaci o změně školského zákona, kterou se zavádí šestileté funkční období
ředitelů veřejných škol.
7) Informaci o přípravě výkonu veřejné sluţby, v jejímţ rámci by pro město mělo
pracovat od 01.04.2012 dvacet osob evidovaných na Úřadu práce.
8) Informaci, ţe na webu Ministerstva financí je zveřejněn monitoring hospodaření obcí.
9) Nabídku společnosti Prolemax s.r.o., Cvokařská 10, Plzeň, na dodávku a montáţ
informačních tabulí s provozním řádem dětských hřišť s tím, ţe ji nebude akceptovat.
10) Informaci p. starosty o přípravě výběrového řízení na revitalizaci náměstí a přípravě
oprav místních komunikací a chodníků.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 3188/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Touţim.
2) Záměr na prodej části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Touţim.
3) Záměr na prodej pozemku p.č. 1049 o výměře 61 m2 v k.ú. Touţim.
V Touţimi 05.03.2012

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

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

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

