Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 11 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 1. 6. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem nebytového prostoru v čp. 104 na náměstí J. z Poděbrad v Touţimi.
2) Umístění bytového domu průčelím na západní stranu a dispoziční řešení sedm bytů
1 + 1 a jeden byt 2 + 1.
3) Provedení opravy kapličky v Luhově a k podání nabídky vyzvat tři zedníky pracující
na ţivnostenský list.
4) Zjistit vlastníka chodníku a dešťové kanalizace ve Ţlutické ulici a opravu chodníku
projednat na příští schůzi.
5) Provedení opravy chodníku ve Školní ulici před domem Poláčkových s termínem
ukončení do 19.6.2009.
6) Zadat vyměření pozemku města sousedícího s pozemkem bývalého kina a na jeho
základě nechat zpracovat projekt na vybudování nového chodníku.
7) Souhlasné stanovisko k vyznačení nové cyklotrasy č. 2233 vedoucí částí Lachovice,
kterou připravuje a investuje Karlovarský kraj.
8) Provedení rozšířeného projektu na opravu komunikace v Dobré Vodě.
9) Provedení oplocení části hřiště Na Zámecké.
10) Prezentaci města v obrazovém atlase Klubu českých turistů na jedné straně formátu
A4 za částku 13 tis. Kč.
11) Zakoupení tří skic staveb města od Jiřího Šlitra a listů s informacemi o kulturních
vystoupeních v 60. a 70. létech minulého století s podpisy účinkujících za částku
1 100,- Kč.
12) Předání uvolněných prostor v přízemí nově vybudované mateřské školy příspěvkové
organizaci ZŠPaMŠ Touţim.
13) A provádí, v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 10/2/2009 ze dne 26.3.2009, rozpočtová
opatření dle zápisu.
14) Svolat zasedání zastupitelstva města Touţim na den 18.6.2009 v 17.00 hod. do
zasedací místnosti MěÚ Touţim.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Dopis pí Ungrové, ve kterém si stěţuje na nevyřešené problémy vzniklé při
rekonstrukci horního podlaţí, nesouhlasí s výškou nájmu za pouţívané vybavení
rehabilitace a informaci, ţe ke své práci nepotřebuje ţádné vybavení z majetku města
s tím, ţe jí rada odpoví dopisem s vyjádřením stanovisek k uvedeným problémům.

3) Informaci Magistrátu města Karlovy Vary o zahájení diskuze o náhradě nákladů za
umístění dětí s trvalým pobytem mimo město Karlovy Vary do mateřských škol města.
4) Informaci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ţe v první polovině června
bude demontován veřejný telefonní automat v Třebouni.
5) Návrh makléřské smlouvy společnosti Alfa Broker, s.r.o., Plzeň, o poradenské sluţbě
v pojišťovnictví s tím, ţe město osloví uvedenou firmu s poţadavkem na konkrétní
nabídku pojištění.
6) Informaci, ţe v důsledku změny zákona č. 250/2000 Sb., je nutné provést do
30.9.2009 změny všech zřizovacích listin příspěvkových organizací. Na zasedání
zastupitelstva 18.6.2009 bude projednána zřizovací listina ZŠPaMŠ Touţim, ostatní
ZL budou projednány v září 2009.
V Touţimi 1.6.2009
...............................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

.............................................
Antonín VRÁNA
starosta

