Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 9 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 4. 5. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ţádost o nájem části pozemku p.č. 280/4 o výměře 522 m2 v k.ú. Touţim s vyuţitím
jako zahrádka.
2) Krátkodobý a bezúplatný nájem pozemku p.č. 924/8 v k.ú. Prachomety k vybudování
tábora při příleţitosti májových oslav osvobození.
3) Záměr na prodej částí pozemků p.č. 229/1 a 351 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Luhov.
4) V případě nesouhlasu nájemce s novými nájemními podmínkami za nájem pozemku
nájemní smlouvu vypovědět.
5) 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 v poloţkách dle zápisu.
6) Příspěvek 30 tis. Kč na likvidaci černých skládek pro TSM Touţim s podmínkou
řádného vyúčtování nákladů.
7) Navýšení mzdových prostředků Bytového hospodářství města Touţim na letošní rok o
částku 98 tis. Kč.
8) Výsledek výběrového řízení na provedení oprav místních komunikací v Touţimi,
Krásném Hradě, v Dobré Vodě a dodání autobusové čekárny do Kosmové.
Nejvýhodnější nabídku dala Údrţba silnic Karlovarského kraje, a.s., Otovice.
9) Nabídku na ohňostroj s hudbou k červnovým oslavám města za cenu 30 tis. Kč.
10) Finanční odměnu pro ředitelku ZŠPaMŠ Touţim dle zápisu.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost o nájem vhodnějších prostor k provozování chráněné dílny s tím, ţe ţádost
bude projednána na příští schůzi rady po prověření vhodných prostor v přízemí.
3) Zápis z prověrky BOZP provedené v ZŠ Touţim.
4) Zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim.
5) Výsledek monitoringu spodních vod v okolí sběrného dvora TSM Touţim.
6) Informaci obyvatel Třebouně, ţe dne 20.6.2009 budou v místním parku pořádat akci
s názvem Hudba z kopce.
7) Informaci ministerstva zemědělství, ţe pro páté kolo čerpání dotací z Programu
rozvoje venkova se najdou ve státním rozpočtu peníze na pokrytí DPH.
8) Nabídku na zhotovení svíček s tím, ţe ji nebude akceptovat.
9) Nabídku firmy Final Pro s tím, ţe bude zařazena do databáze nabídek.
10) Nabídku akce „Malování na obličej“ s tím, ţe program oslav je jiţ uzavřen a tedy
nabídku nebude akceptovat.

11) Ţádost společnosti Korowat, s.r.o., o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na
pozemcích města určených pro průmyslovou zónu s tím, ţe tato nabídka není první,
a proto město připravuje pro zasedání zastupitelstva návrh vhodných pozemků
v katastru města k výstavbě těchto zařízení.
12) Informaci p. starosty o proběhlých jednáních od minulé schůze rady.
V Touţimi 4. 5. 2009
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