Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 8 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 20. 4. 2009

A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem zahrádky na pozemku p.č. 2843/8 o výměře 158 m2 v k.ú. Touţim.
2) 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.
3) Návrh pracovnice ŢP na zavedení čipování psů a pověřila jí připravit návrh vyhlášky o
čipování a volném pohybu psů.
4) Ţádost ředitele ZUŠ Touţim o převedení části rezervního fondu ve výši 23 tis. Kč do
rozpočtu školy.
5) Kolektivní smlouvu a směrnici o finanční kontrole ZŠ Touţim.
6) Přidělení čtvrtletní odměny pro ředitelku ZŠ Touţim dle zápisu.
7) Uzavření mateřských škol v době hlavních prázdnin od 13.7. do 7.8.2009.
8) Příspěvek na činnost Jezdeckého klubu Touţim ve výši 2 000,- Kč.
9) Příspěvek na podporu sportovních akcí Aeroklubu Touţim ve výši 4 000,- Kč a
poskytnutí kontejneru na komunální odpad na tři pořádané akce.
10) Nabídku na uspořádání akce k dětskému dni nazvanou Sněhuláková show úsměvů.
11) Komisi pro otevírání obálek a provedení výběrového řízení na opravy komunikací a
dodání autobusové čekárny do Kosmové financované z programu LEADER.
12) Ukončení nájemní smlouvy na ordinaci ORL ambulance v budově čp. 429 v Touţimi
ke dni 30.4.2009.
13) Z ţádosti OS Český západ z Dobré Vody o odvedení dešťové vody z bytového domu a
okolí místní komunikace město zajistí a zafinancuje dva plánované propustky v ceně
cca 150 tis. Kč na úkor připravovaného hřiště.

B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1088/1 v k.ú. Lachovice.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Hospodaření města a příspěvkových organizací za I. čtvrtletí letošního roku.
2) Zápis z jednání školské rady při ZŠ Touţim.
3) Nabídku společnosti FotoČR na nafocení města s tím, ţe ji nebude akceptovat.

4) Nabídku společnosti VZ – INVEST na financování investičních záměrů s tím, ţe ji
město nebude v současné době akceptovat.
5) Nabídku na účast v projektu „Naloţme to Praţákům“ s tím, ţe se město tohoto
projektu nezúčastní.
6) Dopis pí Věry Přibilové s poděkováním za činnost ZŠPaMŠ Touţim.
V Touţimi 20. 4. 2009
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Mgr. Milan KADERA
místostarosta
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Antonín VRÁNA
starosta

