Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 4/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 18.02.2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání ţádosti ředitelky ZŠPaMŠ Touţim
3. Projednání záměru na prodej pozemků a nájem nebytového prostoru
4. Projednání záměru na směnu pozemků a bezúplatný převod pozemku
5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Touţim v roce 2012
6. Projednání zprávy hlavní inventarizační komise
7. Projednání výroční zprávy o hospodaření města Touţim v roce 2012
8. Projednání návrhů rozpočtových opatření
9. Projednání výroční zprávy o hospodaření Teplárenství města Touţim v roce 2012
10. Projednání ţádostí ředitelky ZŠ Touţim
11. Projednání výroční zprávy o hospodaření ZŠ Touţim v roce 2012
12. Projednání informace o doplnění školské rady při ZŠ Touţim
13. Projednání návrhu odpisového plánu TSM Touţim na rok 2013
14. Projednání ţádosti o prominutí místního poplatku
15. Projednání zprávy OO-PČR Touţim o stavu veřejného pořádku za rok 2012
16. Projednání ţádosti o vyjádření k licenčnímu řízení
17. Projednání zprávy o vývoji odpadového hospodářství
18. Příprava zasedání zastupitelstva
19. Projednání návrhu na jmenování zásahové jednotky SDH Touţim
Usnesení č. 1/4/2013:
Rada vzala na vědomí informaci p. starosty o provedené kontrole plnění usnesení
z minulé schůze rady a schválila komisi pro výběr kandidáta na obsazení místa vedoucího
příspěvkových organizací Teplárenství města Touţim a Bytové hospodářství města Touţim.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č.2/4/2013:
Rada vzala ţádost o změnu názvu ZŠPaMŠ Touţim a další informace ředitelky školy
na vědomí s tím, ţe na zasedání zastupitelstva bude projednán návrh dodatku zřizovací listiny
ZŠPaMŠ Touţim.
Rada pověřila p. tajemníka – připravit společně s ředitelkou ZŠPaMŠ Touţim návrh
dodatku zřizovací listiny.

Usnesení č. 3a/4/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 1225 o výměře 4 097 m2 v k.ú.
Neţichov.
Hlasování: 0/5/0 - usnesení nebylo přijato.
Neschválený záměr bude projednán na zasedání zastupitelstva.
Rada pověřila pracovnici správy majetku – připravit podklady pro projednání
v zastupitelstvu.
Usnesení č. 3b/4/2013:
Rada schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 1393/8 o výměře 1 457 m2 v k.ú.
Neţichov a
pověřuje pracovnici správy majetku – zveřejnit záměr na prodej pozemku.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 3c/4/2013:
Rada schvaluje záměr na nájem nebytového prostoru v č.p. 104 na náměstí J.
z Poděbrad v Touţimi o celkové ploše 103,44 m2 a
pověřuje pracovnici správy majetku – zveřejnit záměr na nájem nebytového prostoru.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4a/4/2013:
Rada schvaluje záměr na směnu části pozemku města p.č. 3018/6 díl „c“ o výměře
8 m2 za části pozemků p.č. 316/1 díl „a“ o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 316/2 díl „b“ o
výměře 0,46 m2, všechny v k.ú. Touţim a
pověřuje pracovnici správy majetku – zveřejnit záměr na směnu částí pozemků.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 4b/4/2013:
Rada schvaluje záměr na bezúplatný převod části pozemku p.č. 1611 díl „a“ o výměře
2 m2 v k.ú. Prachomety Karlovarskému kraji a
pověřuje pracovnici správy majetku – zveřejnit záměr na bezúplatný převod části pozemku.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 5/4/2013:
Rada vzala na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Touţim za rok 2012
s tím, ţe zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 6/4/2013:
Rada vzala na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise na vědomí s tím, ţe zpráva
bude projednána na zasedání zastupitelstva.

K bodu č. 7/4/2013:
Rada vzala na vědomí výsledek hospodaření města Touţim za rok 2012 s tím, ţe
zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 8/4/2013:
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. 8/2013 aţ 14/2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 9/4/2013:
Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Teplárenství města Touţim,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 10a/4/2013:
Rada vzala na vědomí ţádost ředitelky ZŠ Touţim o rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2012 do fondů s tím, ţe rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku všech p.o. bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 10b/4/2013:
Rada schvaluje specifikaci příjmů a čerpání mzdových prostředků z příspěvku
zřizovatele pro ZŠ Touţim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 11/4/2013:
Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Touţim,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 12/4/2013:
Rada vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe členem školské rady při ZŠ
Touţim byl zvolen, s platností od 01.02.2013, Mgr. P. Princl.
Usnesení č. 13/4/2013:
Rada schvaluje odpisový plán TSM Touţim na rok 2013 v celkové výši 52 413,- Kč.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 14/4/2013:
Rada schvaluje ţadatelce prominutí místního poplatku za psa za rok 2011 a 2012.
Hlasování: 5/0/0

K bodu č. 15/4/2013:
Rada vzala na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve sluţebním obvodu
OO-PČR Touţim za rok 2012.
Usnesení č. 16/4/2013:
Rada schvaluje kladné vyjádření k licenčnímu řízení k provozování veřejné linkové
dopravy pro dopravce ČSAD Jindřichův Hradec a.s., Jindřichův Hradec, na linku č. 340 004
Jindřichův Hradec – České Budějovice – Písek – Plzeň – Karlovy Vary se zastávkou
v Touţimi.
Hlasování: 5/0/0
K bodu č. 17/4/2013:
Rada vzala na vědomí zprávu o vývoji odpadového hospodářství ve městě Touţim za
poslední čtyři roky.
Usnesení č. 18/4/2013:
Rada schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Touţim, svolaného na den
14.03.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 19/4/2013:
Rada schvaluje sloţení 15-ti členné zásahové jednotky SDH Touţim na rok 2013.
Hlasování: 5/0/0
V Touţimi 18.02.2013

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

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

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

