Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 2/2012
Ze schůze rady města Toužim č. 2 konané 23. ledna 2012

A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Bezúplatné umístění keramického krouţku ZŠPaMŠ Touţim do volných prostor
v nástavbě ZŠ Touţim.
2) Úpravu ceníků za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2012, z důvodu
zvýšení ceny za uloţení odpadu na skládce Činov.
3) A provádí v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 8/6/2011 ze dne 8.12.2011 rozpočtová
opatření č. 1/2012 – 5/2012.
4) Příspěvek MŠ Touţim ve výši 7 000,- Kč na pořádání tradičního dětského maškarního
karnevalu, který škola pořádá společně s rodiči dětí a knihovnou dne 21.2.2012
v Sokolovně.
5) Nájemné za byty v novém DPS ve Školní ulici ve výši 33,- Kč/m2, bez další úhrady za
vybavení bytu.
6) Nájem zahrádky č. 3 na částech pozemků p.č. 1244/4 a 51/1 o celkové výměře 200 m2
s platností od 1.2.2012, za dříve schválených podmínek.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Nabídku J. Růţičky ml. na směnu čtyř lesních pozemků s tím, ţe o nabídce rozhodne
na základě doporučení OLH na příští schůzi rady.
3) Výroční zprávu o hospodaření MŠ Touţim za rok 2011.
4) Návrh ředitelky MŠ Touţim na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku školy
za rok 2011 s tím, ţe návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku všech
příspěvkových organizací bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.
5) Ţádost o úpravu sociálního zařízení knihovny a společných prostor domu č.p. 104
s tím, ţe stávající stav prověří vedoucí BH Touţim a předloţí radě návrh na odstranění
závad.
6) Stíţnost vedoucí MŠ při ZŠPaMŠ Touţim na činnost dětí na parkovišti u rehabilitace a
mateřské školy, při které omezují provoz na parkovišti a poškozují fasádu budovy
s tím, ţe doporučí k vyuţívání hřiště Na Zámecké nebo víceúčelové hřiště ve
sportovním areálu a dále bude hledat řešení na uspokojení potřeb dětí na Sídlišti.
7) Zprávu o stavu veřejného pořádku ve sluţebním obvodu OO PČR Touţim za rok
2011.
8) Ţádost o.s. Kontakt bB, středisko Karlovy Vary, o příspěvek na pronájem bazénu
v Alţbětiných lázních k vyuţití pro seniory a osoby se zdravotním postiţením s tím, ţe

do příští schůze rady zjistí kvalitu a vyuţívání této sluţby našimi občany a následně
rozhodne o poskytnutí příspěvku.
9) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe kancelář veřejného ochránce práv bude
provádět výzkumné šetření, které si klade za cíl zmapovat národnostní/etnické sloţení
ţáků ve vybraných školách s tím, ţe na příští schůzi rady ředitelka ZŠPaMŠ Touţim
podá další informace o výsledku a účelu šetření.
10) Informaci p. starosty, ţe obchodní společnost Městské lesy Touţim, s.r.o., byla
zapsána do obchodního rejstříku.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Ţádost P. Schmieda o sníţení nájmu za nebytový prostor, uhelnu bývalé kotelny
v Kosmové.
2) Ţádost o.s. Aragonit, Karlovy Vary, o příspěvek na hudební festival zdravotně
postiţených – Souznění, který se bude konat v Karlových Varech, Františkových
Lázních a Chebu.
V Touţimi 23. 1. 2012

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

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

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

