Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 15/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 15 konané dne 15. července 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
2. Projednání aktuálních otázek s ředitelkou MŠ Touţim
3. Projednání aktuálních otázek s ředitelem TSM Touţim
4. Projednání záměru na nájem bývalé uhelny v Kosmové
5. Projednání výsledku veřejné zakázky na akci „Oprava místní komunikace“
6. Projednání ţádosti o byt
7. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
8. Projednání ţádosti o spolupráci při přípravě jízdních řádů
9. Projednání smlouvy o spolupráci se společností Seznam.cz, a.s.
10. Projednání informace o jízdě historického vlaku
11. Projednání změny organizace zdravotní záchranné sluţby v našem regionu
K bodu 1/15/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.
K bodu 2/15/2013:
Rada vzala na vědomí informace ředitelky MŠ Touţim o současném vyuţití kapacity
školy a výhledu na další léta, včetně opatření na zvýšení kapacity.
K bodu 3/15/2013:
Rada vzala na vědomí informace ředitele TSM Touţim o vyuţití pracovníků na VPP,
o problémech se zastaralou technikou, o případné spolupráci s Českým západem a informaci
o avizovaném dodání zametacího stroje a vozidla na svoz komunálního odpadu a bioodpadu,
včetně nádob na bioodpad. Rada pověřila ředitele TSM Touţim, aby s Českým západem
spolupracoval za oboustranně korektních podmínek, do návrhu rozpočtu na příští rok připravil
poţadavek na pořízení nové techniky a společně s pracovnicí oddělení ţivotního prostředí
připravili návrh na sběr a likvidaci bioodpadu.
Usnesení č. 4/15/2013:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru, bývalé uhelny v Kosmové,
o výměře 119 m2.
Hlasování: 5/0/0

K bodu 5/15/2013:
Rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Oprava místní komunikace“. Nabídku s nejniţší cenou na opravu
komunikace od bývalého kina, kolem bývalé Trioly, k Plzeňské ulici, podala společnost
Údrţba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Usnesení č. 6/15/2013:
Rada schvaluje, vzhledem ke špatnému stavu místnosti a celkově špatnému stavu
obytných částí a infrastruktury, nepronajímat místnost v domě č.p. 29 v Komárově.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/15/2013:
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu „Touţim, Plzeňská, p.č.
1398/2, Al Chadi“ a pověřuje p. starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5/0/0
K bodu 8/15/2013:
Rada vzala na vědomí ţádost o spolupráci při přípravě jízdních řádů autobusových
linek na rok 2014 s tím, ţe bude prověřena moţnost zajíţdění autobusů ČSAD Plzeň i na nám.
J. z Poděbrad a u některých linek bude upřesněna zastávka na Malém náměstí a na nám. J.
z Poděbrad.
Usnesení č. 9/15/2013:
Rada schvaluje smlouvu o spolupráci se společností Seznam.cz, a.s, Praha, ve věci
propagace města Touţim formou neplaceného zápisu na serveru Firmy.cz a na serveru
Mapy.cz a pověřuje p. starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 10/15/2013:
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč společnosti České dráhy, a.s.,
Praha, na připravovanou jízdu historického vlaku taţeného parní lokomotivou při příleţitosti
výročí 125 let ţeleznice Bečov – Blatno.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/15/2013:
Rada schvaluje zjistit stanoviska okolních obcí k připravovanému návrhu nového
uspořádání zdravotní záchranné sluţby v našem regionu a na základě zjištění stanovit další
postup.
Hlasování: 5/0/0
V Touţimi 15.07.2013
..............................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

