Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 14/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 14 konané dne 24. června 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
2. Projednání ţádosti o nájem zahrádky
3. Projednání ţádosti o nájem nebytového prostoru
4. Projednání záměrů na prodej pozemků
5. Projednání návrhů rozpočtových opatření
6. Výběrové řízení na akci „Chodník k ZŠ – II. etapa“
7. Informace ředitele ZUŠ Touţim
8. Projednání ţádostí ředitelky ZŠPaMŠ Touţim
9. Projednání ţádosti ředitelky MŠ Touţim
10. Jmenování vedoucího p.o. Bytové hospodářství města Touţim a Teplárenství města Touţim
11. Projednání návrhu na udělení odměny vedoucímu BH a Teplárenství města Touţim
12. Projednání informace o činnosti Lokálního partnerství Touţim

K bodu 1/14/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.
Usnesení č. 2/14/2013:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na zahrádku č. 11 na části pozemku p.č.
2843/10 o výměře 180 m2 v k.ú. Touţim s platností od 01.07.2013 na dobu neurčitou, za
dříve schválených podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3/14/2013:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č.p. 508
v Plzeňské ulici v Touţimi s platností od 01.07.2013 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
Hlasování. 5/0/0
Usnesení č. 4a/14/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 1645/2 o výměře cca 350 m2 v k.ú.
Kojšovice.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4b/14/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 1225 o výměře 4 097 m2 v k.ú.
Neţichov.
Hlasování: 4/1/0
Usnesení č. 5/14/2013:
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení Zastupitelstva města Touţim č. 9/5/2012 ze dne 13.12.2012, rozpočtová
opatření č. 29/2013 – 32/2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/14/2013:
Rada schvaluje zadat realizaci akce „Chodník k ZŠ – II. etapa“ společnosti Stavební
sdruţení Teplá, s.r.o., Teplá,
Hlasování: 3/2/0
K bodu č. 7/14/2013:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Touţim o čerpání dovolené v době
hlavních prázdnin.
Usnesení č. 8a/14/2013:
Rada schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20 tis. Kč pro ZŠPaMŠ Touţim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8b/14/2013:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe provoz mateřské školy
bude v době od 01.07. do 30.08.2013 uzavřen.
Usnesení č. 8c/14/2013:
Rada schvaluje vyřazení zastaralého a poškozeného majetku ZŠPaMŠ Touţim
s celkovou pořizovací cenou 32 888,50 Kč.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8d/14/2013:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny ředitelce ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle
zápisu.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/14/2013:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny ředitelce MŠ Touţim ve výši dle zápisu.
Hlasování. 5/0/0

Usnesení č. 10/14/2013:
Rada schvaluje jmenování p. R. Pagáče vedoucím příspěvkových organizací Bytové
hospodářství města Touţim a Teplárenství města Touţim s platností od 01.07.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/14/2013:
Rada schvaluje poskytnutí finanční odměny vedoucímu p.o. Bytové hospodářství
města Touţim a Teplárenství města Touţim ve výši dle zápisu.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 12/14/2013:
Rada vzala na vědomí informace p. místostarosty z pracovního jednání Lokálního
partnerství Touţim.
V Touţimi 24.06.2013

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

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

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

