Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 3/2013
Ze schůze Rady města Toužim č. 3 konané dne 4. února 2013
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání činnosti Infocentra s pí Prchalovou
3. Projednání záměru na prodej pozemků
4. Projednání ţádosti o ukončení nájemní smlouvy
5. Projednání záměru na nájem pozemku
6. Projednání ţádostí o byt
7. Projednání ţádostí vedoucího Teplárenství města Touţim
8. Projednání ţádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt v DPS
9. Projednání zprávy o vyřízení stíţností za rok 2012
10. Projednání plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2013
11. Projednání výroční zprávy o hospodaření MŠ Touţim za rok 2012
12. Projednání ţádosti ředitelky MŠ Touţim
13. Projednání výpovědi nájemní smlouvy na nebytový prostor
14. Projednání ţádosti o.s. Natura 99 o příspěvek na činnost
15. Projednání ţádosti o.s. Kontakt bB o příspěvek na činnost
16. Vyhlášení výběrového řízení
17. Příprava zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 1/3/2013:
Rada vzala na vědomí informaci p. starosty o provedené kontrole plnění usnesení
z minulé schůze rady.
Usnesení č. 2/3/2013:
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti Infocentra, provozovaného o.s. Cesta z města,
za rok 2012.
Usnesení č. 3/3/2013:
Rada schválila záměr na prodej pozemků p.č. 29/2 o výměře 132 m2, p.č. 1872/10 o
výměře 28 m2 a p.č. 29/1 o výměře 55 m2, všechny v k.ú. Dobrá Voda a
pověřuje pracovnici správy majetku – zveřejnit záměr na prodej pozemků.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 4/3/2013:
Rada schválila ukončení smlouvy na nájem zahrádky na části pozemku p.č. 1399/1
o výměře 300 m2 v k.ú Touţim k datu 28.02.2013 a
pověřuje pracovnici správy majetku – ukončit nájemní smlouvu k datu 28.02.2013.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 5/3/2013:
Rada schválila záměr na nájem zahrádky na části pozemku p.č. 1399/1 o výměře 216
m2 v k.ú. Touţim a
pověřuje pracovnici správy majetku – zveřejnit záměr na nájem pozemku.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 6/3/2013:
Rada schválila přidělení bytu o velikosti 2+1 v domě č.p. 53 v Plzeňské ulici, Touţim,
s platností od 01.04.2013 na dobu určitou, do konce roku 2013.
Hlasování: 4/0/1
Usnesení č. 6a/3/2013:
Rada schválila zadat realizaci plynového vytápění bytu v domě č.p.53 v Plzeňské ulici
Romanu Hanzlíčkovi, který podal nejvýhodnější nabídku a
pověřuje vedoucího BH Toužim – projednat s A. Fričem demontáţ starého topení a uvedení
dalších úprav v bytě do původního stavu. S Romanem Hanzlíčkem projednat realizaci
plynového vytápění v co nejkratším termínu s tím, ţe smlouva o dílo bude uzavřena s městem
Touţim, a provést další potřebné opravy v bytě, tyto na náklady BH města Touţim.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 7/3/2013:
Rada schválila realizaci akce na úpravu primárních rozvodů tepla na Sídlišti
z prostředků města dle zpracovaného projektu a v navrţeném časovém plánu tj. do konce
dubna 2013 výběr dodavatele, červen - srpen 2013 vlastní realizace. Část potřebných
finančních prostředků bude získána převodem části příspěvku a volných prostředků
z Teplárenství města Touţim.
Rada pověřuje vedoucího Teplárenství města Toužim – pokračovat v technické přípravě
akce a připravit výběrové řízení na realizaci akce v termínu do 15.3.2013.
Rada pověřuje správce rozpočtu – připravit rozpočtová opatření na převod části příspěvku a
volných prostředků Teplárenství města Touţim na město.
Hlasování: 5/0/0
Usnesení č. 8/3/2013:
Rada schválila ukončení nájemní smlouvy na byt č.1 v DPS na adrese Sídliště 124,
Touţim, k datu 31.03.2013 a
pověřuje vedoucí DPS – předloţit jméno klienta vhodného na obsazení volného bytu.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 9/3/2013:
Rada vzala na vědomí zprávu o přijatých a vyřízených stíţnostech za rok 2012.

Usnesení č. 10/3/2013:
Rada schválila plán veřejnosprávních kontrol na rok 2013.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 11/3/2013:
Rada vzala na vědomí výroční zprávu o hospodaření MŠ Touţim za rok 2012.

Usnesení č. 12/3/2013:
Rada vzala na vědomí návrh ředitelky MŠ Touţim na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření za rok 2012 do fondů s tím, ţe návrh bude projednán na příštím zasedání
zastupitelstva.

Usnesení č. 13/3/2013:
Rada schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č.p. 104 na
nám. J. z Poděbrad, Touţim k datu 31.03.2013 a
pověřuje vedoucího BH Toužim – ukončit nájemní smlouvu a převzít nebytový prostor.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 14/3/2013:
Rada schválila poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013 o.s. Natura 99, Sokolov,
ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 15/3/2013
Rada schválila poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013 o.s. Kontakt bB, středisko
Karlovy Vary, ve výši 9.000,- Kč
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 16/3/2013:
Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího
příspěvkových organizací Bytové hospodářství města Touţim a Teplárenství města Touţim a
pověřuje p. tajemníka – předat oznámení o vyhlášení výběrového řízení ke zveřejnění.
Hlasování: 5/0/0

Usnesení č. 17/3/2013:
Rada schválila svolat zasedání Zastupitelstva města Touţim na den 14.03.2013.
Hlasování: 5/0/0

V Touţimi 04.02.2013

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

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

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

