Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 9/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 29. dubna 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání aktuálních otázek a ţádostí s ředitelkou ZŠPaMŠ Touţim
3. Projednání ţádostí o nájem pozemku a nebytového prostoru
4. Projednání záměrů na nájem pozemků
5. Projednání záměrů na prodej pozemků
6. Projednání informace k poplatku za psa
7. Projednání návrhu na předání majetku do výpůjčky o.s. Cesta z města
8. Projednání návrhu BH Touţim na odpis pohledávek
9. Projednání ţádosti o prominutí úroků z prodlení
10. Projednání ţádostí Teplárenství města Touţim
11. Projednání personální otázky ve věci vedoucího Teplárenství a BH města Touţim
12. Projednání dodatku odpisového plánu TSM Touţim
13. Projednání ţádostí ředitele TSM Touţim
14. Projednání informace ředitelky ZŠ Touţim o výsledku prověrky BOZP
15. Projednání ţádosti Úřadu práce Karlovy Vary
16. Projednání ţádosti HZS Karlovarského kraje
17. Projednání nabídky na účast v soutěţi E.ON Energy Globe Award ČR
18. Projednání ţádosti skautského střediska Junák Terezín o příspěvek na činnost
19. Projednání nabídky na prezentaci města
20. Projednání ţádosti BH města Touţim
21. Projednání návrhu na doplnění laviček
K bodu č. 1/9/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.
K bodu č. 2a/9/2013:
Rada vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o přípravě výuky
angličtiny v mateřské škole při ZŠPaMŠ Touţim.
Usnesení č. 2b/9/2013:
Rada schvaluje uzavření MŠ při ZŠPaMŠ Touţim v době letních prázdnin od 15.07.
do 16.08.2013.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 2c/9/2013:
Rada schvaluje podmínky provozu MŠ při ZŠPaMŠ Touţim v době letních prázdnin
od 01.07. do 12.07.2013 a od 19.08. do 31.08.2013.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3a/9/2013:
Rada schvaluje nájem zahrádky na části pozemku p.č. 1514/9 o výměře 142 m2 v k.ú.
Touţim s platností od 01.05.2013 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3b/9/2013:
Rada schvaluje nájem nebytového prostoru, zubní ordinace a zubní laboratoře, v domě
č.p. 435 v Plzeňské ulici v Touţimi MUDr. J. Kolesovi, s platností od 01.05.2013 na dobu
neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4a/9/2013:
Rada zamítla návrh na nájem části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 80 m2 v k.ú.
Touţim.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č. 4b/9/2013:
Rada zamítla návrh záměru na nájem části pozemku p.č. 94 o výměře 50 m2 v k.ú.
Touţim.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č. 5a/9/2013:
Rada zamítla návrh záměru na prodej části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 48 m2
v k.ú. Touţim.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č. 5b/9/2013:
Rada zamítla návrh záměru na prodej části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 70 m2
v k.ú. Touţim.
Hlasování: 0/4/0
Usnesení č, 6/9/2013:
Rada schvaluje vystavení platebního výměru na dluţnou částku poplatku za psa.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 7/9/2013:
Rada schvaluje ponechat majetek inv. č. 1747 Výletní okruh pro všechny a inv. č.
1748 Obnova a značení cyklotras na území města Touţim, ve správě města a pověřuje
p. Kokeše k převzetí uvedeného majetku, jehoţ rozmístění na území města Touţim provedlo
o.s. Cesta z města.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 8a/9/2013:
Rada schvaluje pokračovat ve vymáhání pohledávky ve výši 30 215,- Kč od
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 8b/9/2013:
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 1 000,- Kč, zálohy na přípravu sálu
Sokolovny, na akci, která se neuskutečnila.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 9/9/2013:
Rada vzala na vědomí ţádost o prominutí úroků z prodlení s tím, ţe prominutí celé
částky nebo její části bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 10a/9/2013:
Rada schvaluje převod finančních prostředků ve výši 900 000,- Kč z rezervního fondu
do investičního fondu příspěvkové organizace Teplárenství města Touţim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 10b/9/2013:
Rada schvaluje převod finančních prostředků ve výši 900 000,- Kč z investičního
fondu Teplárenství města Touţim do rozpočtu města Touţim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 11/9/2013:
Rada bere na vědomí výpověď p. Dornici z pracovního poměru k datu 30.06.2013.
Rada schvaluje odvolání p. Dornici z funkce vedoucího příspěvkových organizací
Teplárenství města Touţim a Bytové hospodářství města Touţim k datu 30.06.2013
a vyhlášení nového výběrového řízení na obsazení místa vedoucího příspěvkových organizací
Teplárenství města Touţim a Bytové hospodářství města Touţim.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 12/3/2013:
Rada schvaluje dodatek odpisového plánu TSM Touţim na rok 2013 ve výši
7 121,- Kč. Nový odpisový plán na tento rok je v celkové výši 59 516,- Kč.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 13/9/2013:
Rada schvaluje převod finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč z rezervního fondu
do investičního fondu TSM Touţim, k pořízení 4 ks GPRS jednotek Fuel Track.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 14/9/2013:
Rada vzala na vědomí výsledek prověrky BOZP v ZŠ Touţim.
Usnesení č.15/9/2013:
Rada zamítla návrh záměru na prodej části pozemku na stavbu chodníku
k bezbariérovému vstupu do budovy pracoviště Úřadu práce v Touţimi. S provedením stavby
však souhlasí, a proto bude s Úřadem práce Karlovy Vary projednána moţnost stavby na
cizím pozemku nebo bude hledáno jiné řešení tohoto problému.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 16/9/2013:
Rada vzala na vědomí ţádost HZS Karlovarského kraje o stanovisko, zda bude město
ţádat v roce 2014 o dotaci na zajištění akceschopnosti jednotky kategorie JPO II a dotaci na
mzdové výdaje na členy vykonávající sluţbu v jednotce jako zaměstnání s tím, ţe jednotka
SDH Touţim je zařazena do kategorie JPO III, v této jednotce není ţádný zaměstnanec,
a proto bude zasláno stanovisko, ţe tyto prostředky v roce 2014 nebudeme čerpat.
K bodu č. 17/9/2013:
Rada vzala na vědomí nabídku společnosti E.ON na účast v soutěţi energetických
úspor s tím, ţe nabídku nebude akceptovat.
Usnesení č. 18/9/2013:
Rada schvaluje bezúplatné poskytnutí pozemku v Prachometech na postavení tábora
na akci CONVOY OF LIBERTY, organizovanou kaţdoročně Klubem vojenské historie
Terezín a Mělník, v době od 03.05. do 08.05.2013, poskytnutí palivového dřeva dle potřeby
a po skončení akce odvoz komunálního odpadu uloţeného v pytlích.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 19/9/2013:
Rada vzala na vědomí nabídku na prezentaci města v projektu Cyklotoulky,
prezentovaného v českém periodiku 5 + 2 dny s tím, ţe nabídku nebude akceptovat.
Usnesení č. 20/9/2013:
Rada schvaluje uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší neţ 12 měsíců ve
výši 200,- Kč měsíčně s V. K.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 21/9/2013:
Rada vzala na vědomí poţadavek na umístění laviček u cesty od hájenky ke hřbitovu
s tím, ţe tento poţadavek bude projednán s vlastníkem přilehlých pozemků, Lesní správou
Touţim.
V Touţimi 29.04.2013

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

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

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

