Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 5 / 2009
ze schůze rady města Toužim konané dne 9. 3. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje :

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 87 o výměře 829 m2 v k.ú. Radyně.
2) Záměr na nájem zahrádky na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 185 m2 v k.ú.
Touţim.
3) Ţádost o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku na části pozemku p.č. 2843/8 v k.ú.
Touţim k datu 30.4.2009.
4) Směrnice ZŠ Touţim: Organizační řád školy – směrnice zaměstnavatele k provádění
kontroly dodrţování léčebného reţimu zaměstnancem v pracovní neschopnosti.
Kritéria pro poskytování osobních příplatků a odměn v roce 2009.
Školní program EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)
5) Z rozvojového programu“Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek
mezd pedagogických pracovníků na I. čtvrtletí 2009“ finanční částku pro ředitelku MŠ
Touţim dle zápisu.
6) Financování nákladu na dopravu z Touţimi do Sokolova a zpět u rozpočtu ZUŠ
Touţim na účast dechového orchestru v mezinárodním orchestru na festivalu
dechových hudeb v Itálii a v soutěţi dechových orchestrů v Belgii.
7) Ţádost města o pokácení 3 jasanů, 1 javoru a 1 kaštanu v Plzeňské ulici a pověřuje
pracovnici OŢP aby předloţila návrh míst na náhradní výsadbu, návrh druhové
skladby a důsledně vyţadovala splnění náhradní výsadby.
8) Ţádost společnosti Karel Holoubek Trade Group, a.s., o pokácení 1 javoru v blízkosti
kancelářské budovy uhelných skladů v Touţimi.
9) Pro letošní rok ceny za nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků ve stejné výši jako
v loňském roce.
10) Smlouvy o partnerství s městem Bochovem na projekty:
Naučné stezky Bochovska
Revitalizace chodníku a opěrné zdi Karlovarské ulice v Bochově
11) Sazebník nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve
znění pozdějších změn s platností od 16.3.2009 do 31.12.2009. Sazebník je přílohou
zápisu a směrnice města Touţim o poskytování informací dle výše uvedeného zákona.
12) Program zasedání zastupitelstva města Touţim, které se bude konat dne 26.3.2009.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe v době od 2.3.do 6.3.2009 čerpá řádnou dovolenou.
3) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době jarních prázdnin od 2.3 do 6.3.2009
bude uzavřen provoz v mateřské škole při ZŠPaMŠ Touţim.

4) Informaci o průběhu prací na rekonstrukci bývalé ordinace dětské lékařky na dvě třídy
mateřské školy s příslušenstvím s tím, ţe prostory budou připraveny k předání do
25.3.2009 a stravování dětí bude zajištěno z kuchyně MŠ Touţim od 1.9.2009.
5) Informaci ředitele ZUŠ o účasti ţáků školy v okresním kole hry na dechové dřevěné
nástroje a ve hře na ţesťové nástroje.
6) Dopis pí Ungrové s tím, ţe stavební firma uhradí spotřebovanou vodu a elektřinu dle
nainstalovaných podruţných měřidel a nájemní podmínky na vybavení rehabilitace
budou projednány na příští schůzi rady.
7) Informaci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ţe v průběhu dubna 2009
zruší nevyuţívaný veřejný telefonní automat v Plzeňské ulici.
8) Zápis z jednání kontrolního výboru s tím, ţe navrhne na příštím zasedání
zastupitelstva zrušení hlasování o doplnění členů kontrolního výboru a navrhne
hlasovat o odvolání dosavadních dvou členů kontrolního výboru a následně hlasovat o
doplnění dvou nových členů kontrolního výboru. Dále rada poţaduje doplnit bod 4
zápisu o vyjádření pí Prchalové a konstatuje, ţe uzavírání nájemních smluv je plně
v kompetenci rady města Touţim a rada tento problém vyřeší v nejbliţší době.
9) Informaci p. starosty o proběhlých jednáních od minulé schůze rady.
V Touţimi 9. 3. 2009
.................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

