Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 7 / 2009
ze schůze rady města Toužim konané dne 6. 4. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem části pozemku p.č. 280/4 o výměře cca 520 m2 v k.ú. Touţim.
2) Záměr na prodej pozemku p.č. 30/2 o výměře 317 m2 v k.ú. Touţim.
3) Ţádost o nájem pozemku p.č. 1244/4 o výměře 9 558 m2 v k.ú. Touţim za dříve
schválených podmínek k sekání trávy, s platností od 1.4.2009.
4) Ţádost o nájem zahrádky na pozemku p.č. 2843/8 o výměře 185 m2 v k.ú. Touţim za
dříve schválených podmínek s platností od 1.4.2009.
5) Navýšení mzdových prostředků PO Teplárenství města Touţim na rok 2009
v důsledku změny mzdových tabulek.
6) Ţádost ředitelky MŠ Touţim o nákup elektrické trouby a škrabky pro potřebu školní
kuchyně v ceně 159 210,- Kč a úhradu z investičního fondu školy.
7) Ţádost ředitelky MŠ Touţim o nákup herních prvků na školní zahradu v ceně
159 561,- Kč a úhradu z investičního fondu školy.
8) Pokácení proschlého jeřábu u hlavní komunikace v parku na Sídlišti a vzrostlé vrby,
která zasahuje do el.vedení a má prasklý kmen u garáţí za domem p. Husineckého
v Touţimi.
9) Příspěvek ve výši 5 000,- Kč občanskému sdruţení Ostrovský Macík, Horní Ţďár, za
umístění dvou nalezených psů na území města Touţim.
10) Příspěvek ve výši 2 000,- Kč oddílu turistiky TJ Sokol Touţim na upomínkové
medaile při příleţitosti 30. výročí pořádání turistické akce „Touţimskej puchejř“.
11) Nájemní podmínky za nájem nebytových prostor a vybavení rehabilitace s platností od
1.4.2009 u těchto nájemců: p. Schierl – dílna – nájemné nezvyšovat,
p. Krista – sklad – nájemné nezvyšovat,
pí Hondlíková – kancelář – nájemné 20 tis. Kč ročně,
včetně sluţeb a energií,
pí Ungrová – vybavení rehabilitace – 4 800,- Kč
měsíčně.
12) Podání ţádosti na projekt „Oprava cesty ke kapličce v Lachovicích“ z programu
Leader prostřednictvím MAS Vladař.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost ředitelky MŠ Touţim o schválení uzavření mateřské školy v době hlavních
prázdnin s tím, ţe vyzve obě ředitelky mateřských školek, aby se dohodly na
prázdninovém provozu školek tak, aby obě školy byly současně uzavřeny na dobu
max. tří týdnů.

3) Poţadavek Karlovarského kraje na zajištění bydlení azylantů s moţností získání
účelové neinvestiční dotace s tím, ţe město nemá vhodné podmínky ani kapacity pro
ubytování azylantů.
4) Odpověď Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje ve
věci poţadavku na zajištění autobusové dopravy z Třebouně do Touţimi na 5:30 hod.
s tím, ţe dle názoru KIDS KK existují jiné poţadavky s vyšší prioritou.
5) Dotaz obyvatel Třebouně zda se bude realizovat stavba dětského hřiště a oprava
oplocení u hlavní komunikace s tím, ţe město počítá s realizací dětského hřiště ve II.
pololetí letošního roku a další akce budou závislé na finančních moţnostech města ve
druhém pololetí.
6) Nabídku plastických nástěnných map a stolních lentikulárních SD map Karlovarského
kraje s tím, ţe ji nebude akceptovat.
7) Nabídku Deníku na prezentaci města v jednorázové akci cesty městy v Deníku
západní Čechy s tím, ţe ji nebude akceptovat.
8) Inspekční zprávu o výsledku prověrky provedené Českou školní inspekcí v ZŠPaMŠ
Touţim.
9) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe ve dnech 9. a 10.dubna 2009 bude uzavřen
provoz mateřské školy.
10) Ţádost ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o souhlas s uţíváním nových prostor mateřské
školy s tím, ţe se v současné době řeší problém druhého únikového východu z budovy
a schválené řešení bude ihned realizováno.
V Touţimi 6. 4. 2009
.................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

