Schůze Rady města Toužim

Usnesení č. 12/2015

Ze schůze Rady města Toužim č. 12 konané dne 15. června 2015
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Projednání návrhu na předání majetku města do výpůjčky TSM Toužim
4. Projednání informace ředitele ZUŠ Toužim
5. Projednání žádosti ředitele ZUŠ Toužim
6. Projednání informace ředitelky ZŠ Toužim
7. Projednání sdělení ředitele TSM Toužim
8. Projednání žádosti ředitele TSM Toužim
9. Projednání žádostí společnosti ATOLIS group s.r.o., Toužim
10. Projednání informace o ukončení činnosti redakční rady Toužimských novin

K bodu č. 1/12/2015:
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.

Usnesení č. 2/12/2015:
Rada zamítá záměr na prodej částí pozemků p.č. 2042/3 o výměře cca 600 m2 a p.č. 6
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Třebouň.
Hlasování: 0/4/0

Usnesení č. 3/12/2015:
Rada schvaluje předání dokončených staveb v majetku města Toužim do výpůjčky
p.o. TSM Toužim:
inv. č. 0616 Dětské hřiště – Sídliště, u zdravotního střediska
409 152,- Kč
inv. č. 0599 Parkoviště podél komunikace Na Zámecké
1 254 984,- Kč
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 4/12/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZUŠ Toužim, že v době od 10.07 do 29.07.
2015 a od 05.08. do 21.08.2015 bude čerpat řádnou dovolenou.

Usnesení č. 5/12/2015:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitele ZUŠ Toužim, ve výši dle zápisu.
Hlasování: 4/0/0

K bodu č. 6/12/2015:
Rada bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim o provozu školy v době letních
prázdnin a informaci o čerpání dovolené pí ředitelkou ve dnech 07.07. až 24.08.2015.

Usnesení č. 7/12/2015:
Rada schvaluje prodloužení platnosti ceníku TSM Toužim na svoz komunálního
odpadu pro obyvatele a právnické osoby do konce roku 2015.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 8/12/2015:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitele TSM Toužim, ve výši dle zápisu.
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 9/12/2015:
Rada schvaluje:
a)
Uspořádání veřejné akce, koncertu v prostorách dvora restaurace U Vladaře,
dne 05.07.2015 v době od 20.00 do 24.00 hod.
b)
Zapůjčení pódia, včetně provedení souvisejících prací, na uvedenou akci.
c)
Poskytnutí slevy na zapůjčení pódia, jeho stavbu a demontáž ve výši 2 000,- Kč
z částky 5 000,- Kč dle ceníku TSM Toužim
Hlasování: 4/0/0

Usnesení č. 10/12/2015:
Rada schvaluje vypsání výzvy na obsazení redakční rady Toužimských novin.
Hlasování: 4/0/0

V Toužimi 15.06.2015

.............................................
Alexandr ŽÁK
starosta

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je upraven v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů.

