Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 12 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 15. 6. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1244/2 o výměře 1 506 m2 a části pozemku p.č.
2843/8 o výměře 160 m2 v k.ú. Touţim.
2) Ţádost o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku na části pozemku p.č. 2843/8 o
výměře 160 m2 v k.ú. Touţim k datu 1.7.2009.
3) Nájemné za pozemek se stavbou přístřešku pro auto o velikosti 17 m2 v části Touţimi
„Za hájenkou“ ve výši 20,- Kč/m2 ročně.
4) Ţádost ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o vyřazení majetku s pořizovací cenou nad 3 tis.
Kč. Jedná se o elektrozvonek, psací stůl a knihovnu.
5) Pořízení vybavení kuchyňky a výdejny jídel v mateřské škole při ZŠPaMŠ Touţim
v celkové ceně 95 630,- Kč plus DPH.
6) Přijetí sponzorských daru pro ZŠPaMŠ Touţim v celkové částce 11 485,- Kč od
dárců: Josef Darula, Petr Jelínek-SUPRA a Ladislav Vidršperk.
7) Návrh smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene na uloţení kabelového vedení převáţně do chodníků
v Bezručově ulici, v Plzeňské ulici, na Malém náměstí a v Tepelské ulici.
8) Kladné vyjádření k licenčnímu řízení na provozování vnitrostátní linkové dopravy na
trase Kozlov – Plzeň dopravcem Tagorating, s.r.o., Praha 4 – Libuš.
9) Zřízení průjezdní kontroly při Veterán Rallye dne 1.8.2009 v místě před budovou
ČSOB na náměstí J. z Poděbrad v Touţimi, bez další sponzorské účasti města.
10) Zakoupení 20 ks stolních kalendářů s moţností dotisku znaku města a krátkého textu
ve spodní části kartonu kalendáře.
11) A provádí, v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 10/2/2009 ze dne 26.3.2009 rozpočtová
opatření dle zápisu.
12) Finanční odměnu pro ředitelku ZŠ Touţim ve výši dle zápisu.
13) Finanční odměnu pro ředitele ZUŠ Touţim ve výši dle zápisu.
14) Komisi pro výběrové řízení na restaurování Mariánského sousoší na náměstí
J.z Poděbrad v Touţimi ve sloţení: Antonín Vrána, Milan Kadera, Václav Veverka,
Ing. Václav Šusta, MUDr. Richard Hlous, Ing. Jan Šimonovský a Jiří Kokeš.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci Ing. Oldřicha Vlasáka, předsedy Svazu měst a obcí ČR, o připravované
servisní sluţbě pro obce a města, která by měla pomoci zorientovat se v moţnostech
financování úprav nebezpečných přechodů pro chodce.

3) Informaci ředitelky ZŠ Touţim o prováděných opravách v době hlavních prázdnin a o
čerpání dovolené zaměstnanců školy, včetně ředitelky.
4) Ţádost o nájem zahrádky.
V Touţimi 15.6.2009
................................................
Mgr. Milan KEDERA
místostarosta

.............................................
Antonín VRÁNA
starosta

