Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 22 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 30.11.2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků, jejichţ vlastníkem je město
Touţim. Seznam pozemků dle jednotlivých katastrů je přílohou tohoto usnesení.
2) Záměr na prodej pozemku p.č. 30/2 v k.ú. Touţim.
3) Uzavření provozu ZŠ Touţim od 30.11. do 4.12.2009 z důvodu zvýšené nemocnosti
dětí.
4) Vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku ZŠ Touţim s pořizovací cenou nad 3
tis. Kč v celkové hodnotě 82 793,45 Kč. Návrh na vyřazení počítače s pořizovací
cenou 25 832,- Kč předloţit na zasedání zastupitelstva města Touţim.
5) Uzavření provozu Základní školy praktické při ZŠPaMŠ Touţim od 30.11 do
4.12.2009 z důvodu zvýšené nemocnosti dětí.
6) Nově vypracované a doplněné směrnice a řády ZŠPaMŠ Touţim.
7) Finanční odměnu ředitelce ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
8) Uzavření provozu ZUŠ Touţim od 30.11. do 4.12.2009 z důvodu zvýšené nemocnosti
dětí.
9) Vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku města Touţim v celkové hodnotě
56 793,- Kč. Návrh na vyřazení studie zahradně architektonického řešení náměstí
s pořizovací cenou 26 570,- Kč předloţit na zasedání zastupitelstva města Touţim.
10) Pověření pro hlavní inventarizační komisi k provedení dokladové inventury
k 31.12.2009.
11) 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 č. 46/2009 a 47/2009 v poloţkách dle zápisu.
12) Ţádost ředitele TSM Touţim o úhradu faktury za provedenou opravu vozidla M 25
v částce 16 724,- Kč z fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace.
13) Prodlouţení nájemních smluv nájemníkům, kterým končí nájemní smlouva
31.12.2009 na další období do 30.6.2010.
14) Pomoc při osazení panelů k projektu Cesta za pověstí a případnou úhradu výroby
uvedených panelů.
15) Předloţené Standardy kvality sociálních sluţeb Pečovatelské sluţby Touţim.
16) Pořádání vánočních trhů na nám. J. z Poděbrad v Touţimi od 19. do 24.12.2009.
17) Na ţádost zubařů MUDr. Jaroslava Kolesy a MUDr. Al Samana Chadi sníţit nájem za
pouţití sálu Sokolovny o částku 2 tis. Kč.
18) Program a termín zasedání zastupitelstva města Touţim na den 17.12.2009.
19) Přílohu č.2 zřizovacích listin příspěvkových organizací „Pravidla pro správu majetku
města Touţim“.

B)

Rada města po projednání neschválila:

1) Záměr na prodej zemědělsky vyuţívaných pozemků p.č. 774 v k.ú. Branišov a
pozemků p.č. 699/2, 742, 744, 886, 1420/7, 218/3, 642/6, 885/3, 885/4, 885/8, 192/7,
858/5 a 700/7, všechny v k.ú. Neţichov.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Zápis hlavní inventarizační komise k provedeným inventurám majetku města Touţim.
3) Informaci Aeroklubu Touţim, ţe v době od 1. do 12.9.2010 bude na letišti v Přílezích
Mistrovství Evropy v akrobacii motorových letadel a pověřila p. starostu projednat
s organizátory avizované poţadavky na finanční a technickou pomoc města.
4) Ţádost OS Profi Centrum Touţim o finanční příspěvek na činnost v příštím roce s tím,
ţe příspěvek ve výši 5 tis. Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
5) Informaci, ţe s platností od 1.1.2010 se zvyšuje koeficient daně z nemovitosti na
dvojnásobek a po konzultaci s FÚ potvrdila dřívější rozhodnutí o tom, ţe město
nebude na příští rok měnit stanovené koeficienty.
6) Návrh na hospodaření honebního společenstva s tím, ţe na příští schůzi pozve
k projednání této problematiky honebního starostu.
7) Informaci o vývoji vodného a stočného u společnosti VaK Karlovy Vary, a.s.,
v porovnání s ostatními vodárenskými společnostmi.
8) Informaci společnosti VaK Karlovy Vary, a.s., ţe VSOZČ nesplňuje podmínky pro
získání dotací z operačního programu ţivotního prostředí, ale pouze z národních
programů MZE CR, kde nemá problémy s plněním podmínek. Také připomíná, ţe
spolufinancování Karlovarským krajem by nemělo být omezeno pouze na
spolufinancování OPŢP, ale i na spolufinancování programů vyhlášených MZE ČR.
9) Připomínku na zařazení opravy chodníků v mateřské škole do plánu akcí na příští rok
a uvaţovat o přípravě pozemků na stavbu rodinných domků.
V Touţimi 30.11.2009
...............................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

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

