Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 18/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 18 konané dne 16.září 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání ţádosti o nájem pozemků a nebytového prostoru
3. Projednání ţádosti o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
4. Projednání záměru na nájem zahrádky
5. Projednání ţádosti o nájem zahrádky
6. Projednání ţádostí o prodlouţení nájemní smlouvy na byt
7. Projednání výroční zprávy ZUŠ Touţim za školní rok 2012/2013
8. Projednání zápisu ze školní rady při ZŠ Touţim
9. Projednání návrhu na sběr a likvidaci biologicky rozloţitelného odpadu
10. Projednání nabídky spolupráce
11. Projednání nabídky koncertu Musica Dolce Vita
12. Projednání informace o předání nového novinového stánku na náměstí
13. Vyţádání informace od BH Touţim o údrţbě oken na domě č.p. 35 v Touţimi
14. Projednání ţádosti o odloţení splátky nájemného.
K bodu 1/18/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2a/18/2013:
Rada schválila nájem části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 389 m2 v k.ú. Touţim
s platností od 01.10.2013 na dobu neurčitou za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2b/18/2013:
Rada schválila nájem nebytového prostoru, bývalé uhelné kotelny v Touţimi, na
částech pozemků p.č. 608/2 a 798 o celkové výměře 629 m2 v k.ú. Touţim, společnosti
Městské lesy Touţim s.r.o., Sídliště 428, Touţim, s platností od 01.10.2013 na dobu neurčitou,
za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2/c/18/2013:
Rada schvaluje nájem nebytového prostoru, restaurace v Sokolovně s příslušenstvím, T.
Havlovi, Krušnohorská 616, Ostrov, s platností od 01.10.2013 na dobu neurčitou, se

zachováním ustanovení o trvání a platnosti smlouvy dle současné smlouvy a za nájemné ve
výši 300 Kč/m2 ročně.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/18/2013:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 084/09 na zahrádku č. 1 na části pozemku
280/4 o výměře 522 m2 v k.ú. Touţim k datu 31.10.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/18/2013:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 1 na části pozemku p.č. 280/4 o výměře
522 m2 v k.ú. Touţim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/18/2013:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 13 na části pozemku p.č.
2843/8 o výměře 158 m2 v k.ú. Touţim s platností od 01.10.2013 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6a/18/2013:
Rada schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě č.p. 169 v Touţimi na
další rok, s doplněním o moţnost automatického prodluţování v případě řádného plnění
ustanovení nájemní smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6b/18/2013:
Rada schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na byt. č. 4 v domě č.p. 164 v Touţimi na
další rok, s doplněním o moţnost automatického prodluţování v případě řádného plnění
ustanovení nájemní smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
K bodu 7/18/2013:
Rada vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti ZUŠ Touţim ve školním roce
2012/2013.
K bodu 8/18/2013:
Rada vzala na vědomí zápis z jednání školské rady při ZŠ Touţim.

K bodu 9/18/2013:
Rada vzala na vědomí návrh pracovnice ţivotního prostředí na řešení sběru a likvidace
biologicky rozloţitelného komunálního odpadu s tím, ţe na příští schůzi projedná konkrétní
podmínky a rozmístění sběrných nádob.
K bodu 10/18/2013:
Rada vzala na vědomí nabídku R. Ţáčka na spolupráci v oblasti vytápění, plynoinstalací
a zdravotně–technických instalací s tím, ţe ji předá k případnému vyuţití příspěvkovým
organizacím BH Touţim a Teplárenství města Touţim.
K bodu 11/18/2013:
Rada vzala na vědomí nabídku na uskutečnění koncertu souboru Musica Dolce Vita při
příleţitosti 1. adventní neděle v kostele Narození Panny Marie v Touţimi s tím, ţe ji nebude
akceptovat z důvodu, ţe ve stejnou dobu bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu na
náměstí s programem.
K bodu 12/18/2013:
Rada vzala na vědomí informaci, ţe bude předán k uţívání nový novinový stánek na
nám. J. z Poděbrad s tím, ţe podmínky nájmu budou projednány na příští schůzi rady.
K bodu 13/18/2013:
Rada poţádala vedoucího BH Touţim o podání zprávy jakým způsobem se prováděla
oprava oken v domě č.p. 35 v Touţimi, kdo tyto opravy hradil a zda je v nájemní smlouvě
specifikován rozsah drobných oprav, které zajišťuje nájemce.
Usnesení č. 14/18/2013:
Rada schvaluje odklad splátky za nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků ve výši
116 720 Kč do 31.12.2013.
Hlasování: 5/0/0
V Touţimi 16.09.2013

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

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

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Touţim je upraven v souladu se zněním
zákona o ochraně osobních údajů.

