Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 8/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 8 konané dne 15. dubna 2013
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
Projednání záměru na prodej pozemku
Projednání ţádosti o nájem pozemku
Projednání ţádosti ředitelky MŠ Touţim
Projednání ţádosti pí Zalabákové
Projednání návrhu na obsazení bytu v DPS
Projednání aktuálních otázek s vedoucím Teplárenství a BH města Touţim

K bodu č. 1/8/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.
Usnesení č. 2/8/2013:
Rada zamítá záměr na prodej části pozemku p.č. 17 v k.ú. Políkno.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/8/2013:
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 925 o výměře 1 449 m2
v k.ú. Radyně k sekání trávy, s platností od 01.05.2013 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 4/8/2013:
Rada schvaluje uzavření MŠ Touţim v době letních prázdnin od 15.07. do 16.08.2013.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 5/8/2013:
Rada vzala na vědomí ţádost o rozšíření místní komunikace k truhlárně v Komárově
s tím, ţe úpravu komunikace musí řešit na vlastní náklady ţadatel se souhlasem vlastníka
nebo změnou organizace vykládky kamionů zamezit poškozování travnaté plochy podél
komunikace

Usnesení č. 6/8/2013:
Rada schvaluje přidělení bytu v DPS č.p. 468, Malé náměstí, Touţim, s platností od
01.05.2013 na dobu neurčitou.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 7a/8/2013:
Rada schvaluje zveřejnění inzerátu na obsazení pracovní pozice příprava a úklid sálu
Sokolovny, na pořádané akce, v příštích Touţimských novinách, na www stránkách města
a formou SMS zprávy.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 7b/8/2013:
Rada vzala na vědomí oznámení o vzniku prasklin zdí domu č.p. 35 na nám.
J. z Poděbrad v Touţimi s tím, ţe se stavbyvedoucím budou projednána opatření k omezení
následků hutnění podkladních vrstev na náměstí.
K bodu č. 7c/8/2013:
Rada projednala personální situaci ve věci vedoucího příspěvkových organizací
Teplárenství a BH města Touţim a konstatovala, ţe tuto problematiku vyřeší na příští schůzi
rady dne 29.04.2013.
V Touţimi15.04.2013

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

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

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

