Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 13/2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 29. 6. 2009

A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ţádost o nájem nebytového prostoru ve druhém poschodí budovy čp. 104 na náměstí
J.z Poděbrad v Touţimi, s platností od 1.7.2009 za dříve schválených podmínek.
2) Ţádost o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku na části pozemku p.č. 1399/1 o
výměře 150 m2 v k.ú. Touţim.
3) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1399/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Touţim.
4) Nabídku společnosti Údrţba silnic Karlovarského kraje, a.s., Otovice, na opravu
chodníku ve Ţlutické ulici.
5) Přijetí sponzorského daru, kuchyňské linky do výdejny jídel v mateřské škole při
ZŠPaMŠ Touţim, od p. R.Franka z Bezvěrova.
6) Návrh ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, aby z ušetřené částky na vybavení výdejny jídel
v mateřské škole při ZŠPaMŠ Touţim byla uhrazena faktura za výrobu a montáţ
doplňků dělící nábytkové stěny v mateřské škole.
7) Finanční odměnu ředitelce ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
8) Uzavření nájemní smlouvy na pozemky kde bude MAS Vladař realizovat dětské hřiště
v Třebouni a další etapu opravy místní komunikace na Krásný Hrad.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe v době od 3.7. do 12.7.2009 bude čerpat řádnou
dovolenou.
3) Ţádost o vymezení prostoru na paintballové hry s tím, ţe město poţadovaný pozemek
nemá k dispozici.
4) Protokol o kontrolním zjištění Hygienické stanice Karlovarského kraje v subjektu
ZŠ Touţim a vyjádření ředitelky ZŠ včetně způsobu odstranění závad.
5) Nabídku společnosti Ţurnál Media, a.s., Karlovy Vary na vydávání a grafické
zpracování Touţimských novin s tím, ţe nabídku nebude akceptovat.
6) Informaci, ţe město Touţim získalo dotaci z ROP severozápad na projekt „Úprava
veřejných prostranství města Touţim“ v částce 7,6 mil. Kč. Dotaci na náměstí a hřiště
město nezískalo.
7) Vyjádření vlastníka domu čp. 149 na pozemku p.č. 241/1 v k.ú. Touţim,
k připravované stavbě bytového domu na sousedním pozemku města.
V Touţimi 29. 6. 2009
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