Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 5/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 5 konané dne 04.03.2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání záměru na prodej pozemků
3. Projednání záměru na směnu pozemků
4. Projednání ţádosti o nájem zahrádky
5. Projednání výsledku hospodaření TSM Touţim
6. Projednání ţádosti ředitelky ZŠPaMŠ Touţim
7. Projednání informace ředitelky ZŠ Touţim
8. Projednání návrhu na poskytnutí příspěvku na činnost
9. Projednání ţádosti HZS Karlovarského kraje, stanice Touţim
10. Projednání oznámení o pořádání kulturních akcí
11. Projednání ţádosti Ing. J. Růţičky o souhlas s podnájmem
12. Projednání ţádosti obcí Útvina a Otročín
13. Příprava zasedání zastupitelstva
14. Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s.
15. Projednání návrhu na přidělení bytu v DPS
16. Projednání ţádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt
K bodu č. 1/5/2013:
Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Usnesení č. 2/5/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemků p.č. 284/6 o výměře 83 m2; p.č. 284/30
o výměře 50 m2; p.č. 284/31 o výměře 70 m2; p.č. 284/32 o výměře 21 m2; p.č. 284/33
o výměře 22 m2; p.č. 284/34 o výměře 31 m2; p.č. 284/35 o výměře 76 m2; p.č. 284/36
o výměře 71 m2; p.č. 284/37 o výměře 52 m2 a p.č. 284/38 o výměře 12 m2, všechny v k.ú.
Touţim a
pověřuje pracovnici správy majetku – zveřejnit záměr na prodej pozemků.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 3/5/2013:
Rada schvaluje záměr na směnu pozemku p.č. 88/4 o výměře 818 m2 v k.ú. Luhov, za
odpovídající část pozemku města p.č. 372 v k.ú. Luhov a
pověřuje pracovnici správy majetku – zajistit geometrický plán na rozdělení pozemku
města a následně zveřejnit záměr na směnu pozemků.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 4/5/2013:
Rada schvaluje nájem zahrádky č. 10 na části pozemku p.č. 1399/1 o výměře 210 m2
v k.ú. Touţim za dříve schválených podmínek, s platností od 01.03.2013 na dobu neurčitou a
pověřuje pracovnici správy majetku – připravit nájemní smlouvu.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 5/5/2013:
Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace TSM Touţim, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2012.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 6:
Rada vzala na vědomí ţádost ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního fondu školy s tím, ţe návrh bude
projednán na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 7/5/2013:
Rada schvaluje, aby v činnosti komise k provedení prověrky BOZP v budovách a
provozech ZŠ Touţim dne 26.03.2013 zřizovatele zastupoval p. Jiří Kokeš.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 8/5/2013:
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost jednotky SDH Touţim v roce 2013 ve
výši 15 000,- Kč a osadního výboru Třebouň ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování. 4/0/0
Usnesení č. 9/5/2013:
Rada schvaluje prominutí poplatku za pronájem sportovní haly na 18. ročník halového
fotbalového turnaje, který se bude konat dne 27.03.2013 a jehoţ organizátorem je HZS
Karlovarského kraje, stanice Touţim a
pověřuje pí Frankovou – o rozhodnutí rady informovat ředitele TSM Touţim.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 10:
Rada vzala na vědomí informaci nájemce restaurace v Sokolovně, ţe v sále Sokolovny
se uskuteční dne 22.02.2013 koncert skupiny Katapult a dne 01.03.2013 koncert kapel
Mawson, Noid a Dymytry s tím, ţe upozorní organizátora o nutnosti připravované akce včas
oznámit.
Usnesení č. 11/5/2013:
Rada schvaluje podnájem pozemků p.č. 1316/1 a p.č. 1318 v k.ú. Komárov, které má
v nájmu Ing. J. Růţička, Zemědělská činnost, Beroun 1, Teplá, k zemědělské činnosti,

Ing. J. Růţičkovi – HBR, Klášterní 156, Teplá, také k zemědělské činnosti, s platností od
01.01.2013 do 31.12.2013.
Hlasování: 4/0/0
K bodu č. 12:
Rada vzala na vědomí ţádost obcí Útvina a Otročín o podporu jejich negativního
stanoviska a připomínek k záměru výstavby VTE Krásné Údolí s tím, ţe tuto problematiku
dořeší na příští schůzi rady, po zjištění dalších informací o připravovaném projektu.
Usnesení č. 13/5/2013:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Touţim, svolaného na den
14.03.2013.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 14/5/2013:
Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na separovaný komunální odpad
uzavřenou se společností EKO-KOM, a.s., Praha, a
pověřuje p. starostu - podpisem smlouvy.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 15/5/2013:
Rada schvaluje přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v DPS, Sídliště 124,
Touţim, J. Kříţové, s platností od 01.04.2013 na dobu neurčitou a
pověřuje BH Toužim – připravit uvedený byt k předání a uzavřít nájemní smlouvu.
Hlasování: 4/0/0
Usnesení č. 16/5/2013:
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt v domě č.p. 169 v Plzeňské ulici,
Touţim, k datu 04.03.2013 a
ukládá BH Toužim – převzít uvolněný byt, vymáhat dluţné nájemné a připravit byt
k předání novým nájemníkům.
Hlasování: 4/0/0
V Touţimi 04.03.2013

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

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

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

