Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 11/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 11 konané dne 27. května 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
2. Projednání ţádostí o ukončení nájemních smluv
3. Projednání záměrů na nájem pozemků a nebytových prostor
4. Projednání záměrů na prodej pozemků
5. Projednání návrhů rozpočtových opatření
6. Projednání ţádosti o byt
7. Projednání zápisu z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim
8. Projednání oznámení ředitelky ZŠ Touţim
9. Projednání ţádostí ředitelky ZŠ Touţim
10. Projednání ţádosti BH města Touţim
11. Projednání ţádosti provozovatelky novinového stánku na náměstí
12. Projednání ţádosti nájemce cukrárny na náměstí
13. Projednání stíţnosti
14. Projednání ţádosti osadního výboru Dobrá Voda
15. Projednání informace ProfiCentra Touţim
16. Výběrové řízení na vedoucího p.o. Teplárenství a Bytové hospodářství města Touţim
17. Příprava zasedání zastupitelstva
18. Projednání nabídky na prezentaci města
19. Projednání návrhu společnosti Městské lesy Touţim s.r.o.
K bodu č. 1/11/2013:
Rada provedla kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady. Schvaluje revokaci
usnesení č. 13b/10/2013 a schvaluje nové usnesení v této věci č. 1a/11/2013: Rada schvaluje
vyjmutí části pozemku p.č. 239/1 o výměře 359 m2 v k.ú. Touţim z výpůjčky MŠ Touţim
a předání do výpůjčky ZŠPaMŠ Touţim. Dále rada schvaluje revokaci usnesení č. 9/10/2013
a schvaluje nové usnesení v této věci č. 1b/11/2013: Rada schvaluje poskytnutí pódia
a souhlasí s pouţitím částky 5 000,- Kč z rozpočtu knihovny na uspořádání akce „Zábavné
odpoledne s knihovnou do pohádky“, kterou připravují pracovnice knihovny na den
02.06.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 2a/11/2013:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 11 na části pozemku p.č.
2843/8 o výměře 180 m2 v k.ú. Touţim k datu 30.06.2013.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 2b/11/2013:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na autobusovém
nádraţí v č.p. 508 v Plzeňské ulici, uzavřenou s Romanem Kopeckým, Pod Hradem 395/18,
Plzeň, k datu 30.06.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3a/11/2013:
Rada schvaluje záměr na nájem zahrádky č. 11 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře
180 m2 v k.ú. Touţim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3b/11/2013:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru na autobusovém nádraţí v domě
č.p. 508 v Plzeňské ulici v Touţimi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4/11/2013:
Rada zamítá záměr na prodej pozemku p.č. 228/4 o výměře 1375 m2 v k.ú. Luhov.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/11/2013:
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. 25/2013 – 28/2013.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 6/11/2013:
Rada bere na vědomí ţádost o byt v domě č.p. 169 v Plzeňské ulici s tím, ţe tento byt
zatím není připraven k předání. O přidělení bytu rozhodne rada po provedené opravě a po
zhodnocení všech ţádostí o byt.
K bodu č. 7/11/2013:
Rada bere na vědomí zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim.
K bodu č. 8a/11/2013:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Touţim o termínu letních prázdnin,
v jejichţ průběhu pracovníci školy čerpají řádnou dovolenou. Ředitelka bude čerpat
dovolenou od 04.07. do 23.08.2013. V červenci budou probíhat opravy podlah a malování.
K bodu č. 8b/11/2013:
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Touţim o havárii na kanalizaci ve třídách
I. stupně způsobené odpadní vodou z bytových jednotek a jejím odstranění.

Usnesení č. 9a/11/2013:
Rada schvaluje převod částky 42.071,- Kč z rezervního fondu ZŠ Touţim do
investičního fondu školy k uhrazení chybějící části investice do vybavení fyzikální laboratoře.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 9b/11/2013:
Rada bere na vědomí ţádost ředitelky ZŠ Touţim o souhlas s vyřazením telefonní
ústředny ALPHATEL s pořizovací cenou 47.529,- Kč z roku 1994 s tím, ţe vzhledem
k pořizovací ceně bude ţádost projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 9c/11/2013:
Rada schvaluje udělení finanční odměny ředitelce ZŠ Touţim ve výši dle zápisu.
Hlasování: 4/0/1
K bodu č. 10a/11/2013:
Rada bere na vědomí návrh BH města Touţim na odpis pohledávky ve výši
30.215,- Kč, vztahující se ke společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, s tím, ţe
na zasedání zastupitelstva navrhne odpis této pohledávky z důvodu promlčení a minimální
naděje na úspěch v soudním řízení.
Usnesení č. 10b/11/2013:
Rada schvaluje ponechání nájemného ve stejné výši, 1.000,- Kč ročně, na další tři
roky, za nebytový prostor na adrese Třebouň č.p. 5, pronajatý občanskému sdruţení
Karlovarské dopravní muzeum, které zde má uloţeno několik exponátů.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 11/11/2013:
Rada bere na vědomí ţádost provozovatelky novinového stánku na náměstí
o kompenzaci ušlého zisku s tím, ţe o ní rozhodne na příští schůzi rady po zjištění moţností.
K bodu č. 12/11/2013:
Rada bere na vědomí ţádost nájemce cukrárny v domu č.p. 35 na náměstí J. z
Poděbrad o dočasné zrušení nájmu za prostory cukrárny s tím, ţe o ní rozhodne na příští
schůzi rady po zjištění moţností.
Usnesení č. 13/11/2013:
Rada schvaluje provedení opravy místní komunikace na pozemku p.č. 1663/1 a 1660
v k.ú. Touţim, mezi zahrádkami a garáţemi v části Plzeňské ulice, prostřednictvím TSM
Touţim.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 14/11/2013:
Rada schvaluje zajištění potřebného materiálu na vyrobení dřevěného poklopu šachty
kanalizace v Dobré Vodě. Výrobu a usazení poklopu zajistí osadní výbor Dobrá Voda.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 15/11/2013:
Rada bere na vědomí informaci o.s. ProfiCentrum Touţim, ţe vrací příspěvek ve výši
10.000,- Kč, poskytnutý na letní dětský tábor, z důvodu neuskutečnění této akce.
Usnesení č. 16/11/2013:
Rada schvaluje vítězem výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí příspěvkových
organizací Bytové hospodářství města Touţim a Teplárenství města Touţim p. R. Pagáče ze
Ţlutic.
Hlasování: 5/0/0/
Usnesení č. 17/11/2013:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Touţim na den 20.06.2013.
Hlasování: 5/0/0/
K bodu č. 18/11/2013:
Rada bere na vědomí nabídku na prezentaci města v příloze Karlovarského deníku
– Cesty městy s tím, ţe ji nebude akceptovat.
Usnesení č. 19/11/2013:
Rada ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Touţim, s.r.o., schvaluje
vytvoření rezervního fondu ve výši 5 % z hodnoty základního kapitálu, coţ je částka 10 tis. Kč.
Hlasování: 5/0/0
V Touţimi 27.05.2013

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

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

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

