Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 4 / 2009
ze schůze rady města Toužim konané dne 23. 2. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ing. Jana Šimonovského členem přípravného výboru za město Touţim na zaloţení
honebního společenstva na pozemcích tvořících honitbu Třebouňský vrch.
2) Záměr na nájem pozemku p.č. 1244/4 o výměře 9 558 m2 v k.ú. Touţim.
3) Záměr na prodej pozemku p.č. 1824/1 o výměře 137 m2 v k.ú. Touţim.
4) Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na zemědělsky vyuţívané pozemky na další
pětileté období s platností od 1.1.2010 do 31.12.2014.
5) Výroční zprávu o hospodaření PO Teplárenství města Touţim v roce 2008.
6) Poţadavek Bytového hospodářství města Touţim o moţnost vyuţití příspěvku
zřizovatele na krytí ztráty při vyúčtování tepla a sluţeb.
7) Návrh odpisového plánu TSM Touţim na rok 2009 v celkové výši 48 273,- Kč.
8) Návrh odpisového plánu MŠ Touţim na rok 2009 v celkové výši 18 235,- Kč.
9) Nabídku Truhlářství – Libor Reichel, Neţichov, na doplnění bednění a poloţení těţké
lepenky na poškozenou střechu zámku.
10) Uzavření mandátní smlouvy s TSM Touţim na výkon správy poplatku za sběr, svoz a
zneškodnění komunálního odpadu na území města Touţim.
11) Přílohu č. 1 ke směrnici číslo 1/2003 o tvorbě a pouţití sociálního fondu města
Touţim.
12) Návrh smlouvy o dílo s firmou Projekt stav, spol. s r. o., Sokolov, na zpracování
projektové dokumentace a provedení inţenýrské činnosti v rozsahu pro vydání
stavebního povolení na akci „Bytový dům se sociálními byty (8 BJ), Touţim.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost o prodej pozemku p.č. 46 v k.ú. Políkno s tím, ţe o záměru rozhodne po
provedeném místním šetření.
3) Ţádost několika nájemců zahrádek mezi bývalou kotelnou a areálem OK STS Touţim
o odkoupení zahrádek s tím, ţe uvedené pozemky se nebudou prodávat.
4) Výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2008 s tím, ţe
výsledek hospodaření bude předloţen k projednání na zasedání zastupitelstva města
Touţim.
5) Závěrečný účet města Touţim za rok 2008 s tím, ţe bude projednán na zasedání
zastupitelstva města Touţim.
6) Předpokládané náklady ZŠPaMŠ Touţim na rok 2009 s tím, ţe s nimi bude počítáno
při sestavování návrhu rozpočtu na letošní rok.
7) Návrh ţádosti o bezúplatný převod pozemků od PF ČR s tím, ţe ţádost bude
projednána na příštím zasedání zastupitelstva města Touţim.

8) Ţádost Jezdeckého klubu Touţim o finanční příspěvek z rozpočtu města na jezdecké
aktivity s tím, ţe o ţádosti rozhodne po doplnění informací o činnosti a aktivitách JK
Touţim.
9) Nabídku na prezentaci města v připravované turistické mapě Slavkovský les a
Mariánské Lázně s tím, ţe o nabídce rozhodne po zjištění doplňujících informací.
10) Poţadavek Bytového hospodářství Touţim o příspěvek na opravy domů a objektů
v majetku města s tím, ţe poţadavek ve výši 330 tis. Kč bude zahrnut do návrhu
rozpočtu na letošní rok.
11) Informaci p. starosty o přípravě podkladů pro podání ţádostí o dotace na regeneraci
náměstí, na rekonstrukci a dostavbu sportovního areálu a také na regeneraci parku a
rekonstrukci parkovacích ploch.
V Touţimi 23. 2. 2009
...................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

