Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 1 / 2012
Ze schůze rady města Toužim č. 1 konané dne 9. ledna 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ukončení nájemní smlouvy s Y. Bradovou na nebytový prostor v domě č.p. 53 , Malé
náměstí, Touţim, dohodou k datu 31.1.2012.
2) Záměr na nájem nebytového prostoru v domě č.p. 53 na Malém náměstí v Touţimi.
3) Odpisový plán pro MŠ Touţim na rok 2012 s celkovým ročním odpisem ve výši
113 963,- Kč.
4) Nájemné v nově budovaném DPS ve výši 33,- Kč/m2 s tím, ţe nájemné, včetně
podmínek pro přijetí klientů do nového DPS ve Školní ulici, bude zveřejněno
v Touţimských novinách.
5) Podání ţádosti ZŠPaMŠ Touţim o prodlouţení výjimky na hygienické zařízení
v přízemí budovy mateřské školy.
6) Přidělení bytu v ubytovně na hřišti správci sportovního areálu s platností od
10.1.2012 do 31.12.2012, za dříve dohodnutých podmínek, s moţností prodlouţení
nájemní smlouvy při trvání výkonu činnosti správce sportovního areálu.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé a předminulé schůze rady města.
2) Informaci pracovnice OŢP o vývoji produkce separovaného komunálního odpadu za
poslední čtyři roky.
3) Výroční zprávu organizační sloţky Pečovatelská sluţba Touţim za rok 2011.
4) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o ukončení činnosti keramického krouţku s tím,
ţe ředitelka ZŠ Touţim prověří moţnost umístění krouţku do nástavby školy a na
příští schůzi rady bude tato otázka znovu projednána.
5) Informaci p. starosty, ţe TSM Touţim nezískala dotaci na KUKA vůz na sváţení
komunálního odpadu a informaci, ţe obchodní společnost Městské lesy Touţim, s.r.o.,
bude zapsána v příštím týdnu a také smlouva s Ing. Smyslem je připravena k podpisu
po zapsání obchodní společnosti.
V Touţimi 9. 1. 2012
...........................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

