Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 5/2012
Ze schůze rady města Toužim č. 5 konané dne 20. února 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Revokaci usnesení č. 3/2012 bod A/8 a schvaluje příspěvek na činnost Střediska pro
ranou péči Plzeň v roce 2012 ve výši 12 tis. Kč.
2) Záměr na nájem pozemku p.č. 941 o výměře 384 m2 v k.ú. Radyně.
3) Záměr na nájem pozemku p.č. 943 o výměře 3 405 m2 v k.ú. Radyně.
4) Záměr na prodej pozemku p.č. 921 o výměře 201 m2 v k.ú. Radyně.
5) Záměr na prodej části pozemku p.č. 3188/1 v k.ú. Touţim. Skutečná výměra nabízené
části tohoto pozemku bude uvedena dle zpracovaného geometrického plánu.
6) Předat nájemci restaurace v Sokolovně, do výpůjčky k uţívání vybavení restaurace
v celkové hodnotě 36 262,- Kč.
7) Předat obchodní společnosti Městské lesy Touţim s.r.o., do výpůjčky vybavení
kanceláře v celkové hodnotě 70 881,02 Kč.
8) Zrušení výpůjčky movitého majetku města umístěného v malém kinosálu Infocentra
v celkové hodnotě 179 862,10 Kč Bytovému hospodářství města Touţim.
9) Předat o.s. Cesta z města do výpůjčky movitý majetek města umístěný v malém
kinosálu Infocentra v celkové hodnotě 179 862,10 Kč. Smlouva o výpůjčce bude
uzavřena na dobu platnosti smlouvy o poskytování sluţeb Infocentra.
10) Předat o.s. Cesta z města do výpůjčky movitý majetek města umístěný v prostorách
Infocentra v celkové hodnotě 57 365,40 Kč. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na
dobu platnosti smlouvy o poskytování sluţeb Infocentra.
11) Nájem lesních pozemků města Touţim o celkové výměře 1 066,8898 ha obchodní
společnosti Městské lesy Touţim s.r.o., Sídliště 428, Touţim, s platností od
20.02.2012 na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní dobou. Roční nájemné ve výši
1 600 tis. Kč bude hrazené ve čtvrtletních splátkách 400 tis. Kč, splatných ke konci
daného čtvrtletí.
12) Závazná pravidla rady města Touţim pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s platností od 01.04.2012.
13) Text vyhlášení výběrového řízení na obsazení dvou míst stráţníků městské policie
s tím, ţe bude uveřejněno na úřední desce, na stránkách města, v Touţimských
novinách a bude rozeslána SMS zpráva s touto informací.
14) Odpisový plán TSM Touţim na rok 2012 s celkovou částkou 55 391,- Kč.
15) Pokračovat ve výkonu veřejné sluţby pod vedením TSM Touţim.
16) Příspěvek na činnost oddílu stolního tenisu při SK Touţim na rok 2012 ve výši 5 tis. Kč.
17) 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. 6/2012 – 8/2012.
18) Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Touţim za rok 2011.
19) Návrh ZŠ Touţim na znovuotevření zájmových krouţků pro ţáky školy od 01.10.2012
s tím, ţe podmínky pro otevření krouţků budou projednány na příští schůzi rady.
20) Svolat zasedání zastupitelstva města Touţim na den 22.03.2012.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení.
2) Nabídku J. Růţičky ml. na směnu čtyř lesních pozemků s tím, ţe ke směně vytipované
pozemky města má v nájmu Ing. Chára a proto je třeba tento záměr s ním projednat.
Dle výsledku tohoto jednání rada rozhodne o nabídce na příští schůzi.
3) Zprávu ústřední inventarizační komise o průběhu a výsledku inventarizace za rok 2011
s tím, ţe zpráva bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.
4) Výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2011 s tím, ţe zpráva
bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.
5) Závěrečný účet města Touţim za rok 2011 s tím, ţe závěrečný účet města, společně
s výsledkem přezkoumání hospodaření města za rok 2011, bude projednán na příštím
zasedání zastupitelstva.
6) Informaci o získání podpory z Programu regenerace MPZ ve výši 400 tis. Kč s tím, ţe
na příštím zasedání zastupitelstva rada navrhne pouţít 200 tis. Kč na opravu fasády
kostela v Touţimi a 200 tis. Kč pouţít na opravu střechy a montáţ okapů na objektu
zámku.
7) Návrh J. Wildhabera a P. Wildhaberové, ţe uhradí část exekuční pohledávky s tím, ţe
na zasedání zastupitelstva doporučí schválení návrhu.
8) Ţádost Karlovarského kraje o pomoc při realizaci Státního integračního programu
v oblasti zajištění bydlení azylantům s tím, ţe v současné době město nemá vhodné
bytové prostory.
9) Nabídku SK Touţim, oddíl kopané, na bezúplatný převod nemovitosti, fotbalového
hřiště a kabin v Kosmové s tím, ţe nabídka bude projednána na zasedání zastupitelstva
s návrhem na odmítnutí této nabídky.
10) Ţádost SK Touţim, oddíl kopané, o podání ţádosti na stavbu fotbalového hřiště
s umělým trávníkem na místě škárového hřiště s tím, ţe v letošním roce jiţ není ţádný
dotační titul, který by uhradil většinu nákladů. Také vzhledem k tomu, ţe město má
před sebou finančně náročnou revitalizaci náměstí, nelze počítat s velkou investicí do
sportovního areálu. Město bude nadále sledovat situaci v dotačních programech.
11) Ţádost ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o převedení zlepšeného výsledku hospodaření za
rok 2011 ve výši 165 258,59 Kč do rezervního fondu s tím, ţe rozdělení zlepšeného
výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací bude projednáno na příštím
zasedání zastupitelstva.
12) Ţádost ředitelky ZŠ Touţim o převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2011 ve výši 170 964,35 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn s tím, ţe rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací bude projednáno na
příštím zasedání zastupitelstva.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Touţim.
V Touţimi 20.02.2012
.............................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

