Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 6 / 2009
ze schůze rady města Toužim konané dne 23. 3. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem pozemku p.č. 924/8 o výměře 2 546 m2 v k.ú. Prachomety.
2) Záměr na prodej pozemku p.č. 3187/48 o výměře 164 m2 v k.ú. Touţim.
3) Ţádost o nájem části pozemku p.č. 188/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Luhov, za dříve
schválených podmínek s platností od 1.4.2009.
4) Plán oprav v době letních prázdnin letošního roku v budovách ZŠ Touţim.
5) Přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v DPS I pí Kandlerové a takto uvolněný
byt o velikosti 1 + 1 v DPS II přidělit p. Jankuliakovi s druţkou pí Janskou, dosud
bytem ve Smilově 25.
6) Nabídku firmy Bartek-rozhlasy na dodávku a montáţ dvou rychlostních panelů s tím,
ţe montáţ bude provedena v srpnu letošního roku.
7) Doplněný návrh pozemků určených k náhradní výsadbě stromů.
8) Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního fondu ČR v rámci
Operačního programu Ţivotní prostředí na akci „Zateplení základní školy Touţim“.
9) Ţádost vedoucího Bytového hospodářství města Touţim o moţnost proúčtování ztráty
v hospodaření PO za rok 2008 ve výši 155 524,13 Kč z rezervního fondu.
10) Přidělení příspěvku, po schválení rozpočtu města Touţim, pro TJ Sokol Touţim ve
výši 30 tis. Kč a pro SK Touţim ve výši 30 tis. Kč.
11) Podání ţádosti o poskytnutí neinvestičního příspěvku na financování potřeb jednotky
SDH města Touţim prostřednictvím HZS Karlovarského kraje.
12) Objednání reklamních předmětů v souvislosti s přípravami na nadcházející oslavy
zaloţení města Touţim v celkové částce 32 438,- Kč.
13) Ţe nájemní podmínky za vybavení střediska rehabilitace schválené dne 26.1.2009
nebude měnit.
14) Uzavření Dohody o úhradě nákladů na zachování a opravu věci dle ust. § 151 n,
odst.3) občanského zákoníku v platném znění se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín na opravu střechy a fasády na výměníku Na Zámecké, kde je také umístěna
trafostanice.
15) Umístění měřícího zařízení, automatické stanice měřící teplotu vzduchu a sráţkové
úhrny, v objektu telefonního stoţáru v Prachometech na pozemku města.
16) Zahájení zkušebního provozu zasílání informací pomocí sms zpráv.
17) Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2009 v příspěvkových organizacích zřízených
městem Touţim.
18) Pronajmout lesní pozemky města Touţim, předané do správy TSM Touţim, Lesní
společnosti Teplá, a.s., Teplá, s účinností od 1.1.2009.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Oznámení termínu periodické prověrky BOZP v ZŠ Touţim s tím, ţe za zřizovatele se
zúčastní p. Jiří Kokeš.
3) Inspekční zprávu České školní inspekce Karlovarského inspektorátu z prověrky ZŠ
Touţim.
4) Zprávu o hospodaření v lesích města Touţim za rok 2008.
5) Poţadavek TSM Touţim o zvýšení příspěvku v letošním roce s tím, ţe skutečný vývoj
nákladů zhodnotí po uplynutí I. pololetí a pak rozhodne o dalším postupu.
6) Informaci ředitelky ZŠ Touţim o vývoji spotřeby plynu v kotelně školy v závislosti na
provedené výměně oken a zateplení obvodového pláště budov školy. Pokles spotřeby
o 30 aţ 50 % v jednotlivých měsících ukazuje na účelnost této investice.
7) Informaci o přípravě voleb do Evropského parlamentu a rozhodla, ţe volby se budou
konat v budově ZŠ Touţim.
8) Nabídku společnosti AAAIndustry.CZ na zprostředkování pronájmu pozemků na
výstavbu fotovoltaických elektráren na dobu 20 let s tím, ţe nabídka bude projednána
na příštím zasedání zastupitelstva.
9) Ţádost OS Přátelé touţimské mládeţnické dechovky o příspěvek na reprezentaci
dechového orchestru ZUŠ Touţim v zahraničních soutěţích s tím, ţe na minulé schůzi
rada dala souhlas s úhradou nákladů na dopravu z rozpočtu ZUŠ Touţim dle ţádosti
ředitele školy.
V Touţimi 23. 3. 2009
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Mgr. Milan KADERA
místostarosta
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Antonín VRÁNA
starosta

