Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 7/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 7 konané dne 8. dubna 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání návrhů rozpočtových opatření
4. Projednání ţádosti ředitelky ZŠ Touţim
5. Projednání výsledku šetření stíţnosti v ZŠ Touţim
6. Projednání účetní závěrky ZUŠ Touţim k 31.12.2012
7. Projednání ţádosti p. Navrátila a další činnosti vedoucího Teplárenství a BH Touţim
8. Projednání ţádosti BH Touţim
9. Projednání návrhu na změnu a doplnění ceníku za úkony pečovatelské sluţby
10. Projednání výsledku výběrového řízení na akci „Touţim, Horní hrad – oprava střešní
konstrukce a střešního pláště“
11. Projednání nabídky nájemce restaurace v Sokolovně na správu a úpravu hřiště
u Sokolovny
12. Projednání ţádosti pí Hejnové
13. Projednání ţádosti MUDr. Kolesy
14. Projednání ţádosti o souhlas s uspořádáním pouličních sbírek pouţitých oděvů
15. Projednání ţádosti Českého týmu transplantovaných, o příspěvek
16. Poděkování Sdruţení Linka bezpečí za příspěvek v roce 2012 a ţádost o příspěvek na
činnost v roce 2013
17. Projednání účetní závěrky ZŠPaMŠ Touţim k 31.12.2012
18. Projednání aktuálního problému s autobusovou zastávkou před učilištěm a parkování
odstavených autobusů na náměstí

K bodu č. 1/7/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.

Usnesení č. 2/7/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 47/1 o výměře 1 123 m2 v k.ú.
Neţichov.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 3/7/2013:
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. 15/2013 aţ 20/2013.
Hlasování. 5/0/0
Usnesení č. 4/7/2013:
Rada schvaluje pouţít část příspěvku města ve výši 30 000,- Kč na zajištění dopravy
ţáků ZŠ Touţim na plavecký výcvik v roce 2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/7/2013:
Rada vzala výsledek šetření stíţnosti na komunikaci ZŠ Touţim se zákonnými
zástupci ţáků na vědomí a konstatovala, ţe přijatá opatření k nápravě, stanovená ředitelkou
ZŠ Touţim, jsou dostatečná.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/7/2013:
Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Touţim, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7a/7/2013:
Rada zamítá účast p.Navrátila na příští schůzi Rady města Touţim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7b/7/2013:
Rada schvaluje pozvat na příští schůzi Rady města Touţim vedoucího Teplárenství
města Touţim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 8/7/2013:
Rada vzala na vědomí sdělení vedoucího BH Touţim, o problému se zajištěním
přípravy a úklidu sálu Sokolovny s tím, ţe přestoţe řešení této situace není v kompetenci rady
města, bude na příští schůzi rady tento problém řešen.
Usnesení č. 9/7/2013:
Rada schvaluje nový ceník úhrad za úkony pečovatelské sluţby v DPS Touţim
s platností od 01.05.2013.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 10/7/2013:
Rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Touţim, Horní hrad –
oprava střešní konstrukce a střešního pláště“ s tím, ţe vítězem výběrového řízení je společnost
Bolid – M, s.r.o., Mariánské Lázně.
K bodu č. 11/7/2013:
Rada vzala na vědomí ţádost nájemce restaurace v Sokolovně, o pomoc při úpravě
hřiště u Sokolovny s tím, ţe v letošním roce lze počítat pouze s dodáním písku na hřiště,
opravou laviček a sundáním pletiva v části mezi hřištěm a Sokolovnou, případně nátěry
kovových konstrukcí.
K bodu č. 12/7/2013:
Rada vzala na vědomí ţádost pí Hejnové o doasfaltování cesty ke svému domu s tím,
ţe v letošním roce bude provedena provizorní oprava frézovanou drtí, jejíţ realizace bude
projednána s ředitelem TSM Touţim.
Usnesení č. 13/7/2013:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru, zubní ordinace a zubní
laboratoře, v domě č.p. 435 v Touţimi.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/7/2013:
Rada schvaluje uspořádání cyklických pouličních sbírek pouţitých oděvů a textilu
společností FH TESSO sp.j. Gdynia.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 15/7/2013:
Rada schvaluje návrh, aby finanční dar ve výši 3 500,- Kč občanskému sdruţení
Český tým transplantovaných poskytla společnost Městské lesy Touţim s.r.o., Touţim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 16/7/2013:
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013 ve výši 2.100,- Kč
Sdruţení Linka bezpečí.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 17/7/2013:
Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola praktická a
mateřská škola Touţim, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 18a/7/2013:
Rada schvaluje k zajištění větší bezpečnosti dětí u autobusové zastávky před
internátem učiliště projednat s dopravci ponechání této zastávky pouze jako výstupní a nástup
přesunout na autobusové nádraţí, s uplatněním změny od nového jízdního řádu.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 18b/7/2013:
Rada vzala na vědomí informaci, ţe na ploše rekonstruovaného náměstí ponechávají
někteří řidiči autobusů po část dne odstavená vozidla s tím, ţe autobusoví dopravci budou
upozorněni na tento stav a poţádáni o zjednání nápravy.
V Touţimi 08.04.2013

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

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

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

