Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 3/2012
Ze schůze rady města Toužim č. 3 konané dne 6. února 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v č.p. 508 na autobusovém nádraţí
v Touţimi dohodou k datu 31.01.2012.
2) Záměr na nájem celého nebytového prostoru v č.p. 508 na autobusovém nádraţí
v Touţimi.
3) Záměr na nájem zemědělských pozemků p.č. 662/2, 663/2, 925, 932, 933, 950, 951,
954, 955, 1016, 1019, 1021, 1022, 1032, 1162, 1166 a 1167, všechny v k.ú. Radyně.
4) Nájem nebytového prostoru v č.p. 53, Malé náměstí, Touţim, K. Daňkové, Touţim,
s platností od 1.4.2012, za dříve schválených podmínek.
5) Přidělení prvních čtyř bytů v novém DPS nájemníkům, kteří splňují podmínky pro
přidělení bytu:
F. Jankuliak, Touţim,
H. Váchová, Touţim,
D. Šnoblová, Štědrá,
J. Štěpničková, Touţim.
Byty budou přiděleny po kolaudaci objektu.
6) Prodlouţení nájemní smlouvy na byt v č.p. 287, Druţstevní ulice, Touţim, uzavřené
s P. Míškovou, do 31.12.2012.
7) Příspěvek na činnost fotbalového oddílu SK Touţim na rok 2012 ve výši 30 tis. Kč.
8) Příspěvek na činnost Střediska pro ranou péči Plzeň, o.p.s., na rok 2012 ve výši
14 tis. Kč.
9) Bezplatné poskytnutí haly na akci stanice HZS Touţim, 17 ročník halového turnaje
v kopané, v rámci sportovní přípravy jednotek HZS s účastí hasičů Plzeňského a
Karlovarského kraje.
10) Příspěvek na činnost o.s. Kontakt bB, středisko Karlovy Vary, na rok 2012 ve výši
9 tis. Kč.
11) Vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku města Touţim s pořizovací cenou do
20 tis. Kč v celkové hodnotě 46 398,01 Kč.
12) Cenu vodného za vodu z vodárny v Dobré Vodě na rok 2012 ve výši 33,- Kč/m3
včetně DPH.
13) Zadat zpracování nabídky květinové výzdoby Malého náměstí v Touţimi společnosti
Floravil, s.r.o., Praha.
14) Připravit předání vybavení kinosálu a organizování akcí Infocentru.
15) Předávání zápisů a usnesení ze schůzí rady členům rady pouze v elektronické podobě.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení.
2) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o veřejném šetření pracovníků Kanceláře
veřejného ochránce práv a další informace související s provozem školy.
3) Ţádost ředitelky ZŠ Touţim o převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok
2011 do rezervního fondu a fondu odměn s tím, ţe převedení zlepšeného výsledku
hospodaření do fondů příspěvkových organizací bude projednáno na příštím zasedání
zastupitelstva.
4) Informaci pracovnice ŢP o vývoji produkce separovaného a komunálního odpadu
v několika posledních létech.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Ţádost Českého červeného kříţe o finanční podporu vydání příručky „První pomoc
není věda“.
2) Nabídku na vytvoření internetové stránky města v rámci webového portálu
www.cyklotoulkytv.cz.

V Touţimi 06.02.2012

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

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

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

