Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 3 / 2009
ze schůze rady města Toužim konané dne 9. 2. 2009

A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ţádost o nájem pozemku p.č. 1824/8 o výměře 21 792 m2 v k.ú. Útvina za dříve
schválených podmínek na dobu neurčitou.
2) Ţádost o nájem pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Touţim za dříve
schválených podmínek na dobu neurčitou.
3) Záměr na nájem části pozemku p.č. 188/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Luhov.
4) Nabídku PF ČR na nájem pozemků p.č. 1786/15, 1804/11 a 2494/3 v k.ú. Útvina,
které jsou součástí rybníka Na soutoku s tím, ţe po uzavření nájemní smlouvy navrhne
na zasedání zastupitelstva města Touţim podat ţádost o bezúplatný převod.
5) Novou, sníţenou, cenu za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro část města Sídliště
a Na Zámecké.
6) Provedení plánované zdravotní prořezávky dubu u zastávky v Třebouni, dále sledovat
jeho zdravotní stav a trestní oznámení na poškození stromu nepodávat.
7) Zvýšení poplatku za první stranu výpisu z Katastru nemovitostí na částku 80,- Kč
s platností od 1.3.2009. Poplatky za další stránky a za výpisy z ostatních rejstříků
ponechat v dosavadní výši.
8) Ţádost HZS Karlovarského kraje, Stanice Touţim, o bezúplatné zapůjčení sportovní
haly na den 18.3.2009 na uspořádání turnaje v sálové kopané.
9) Ţádost SRPDŠ při MŠ Touţim o prominutí nájemného a nákladů s tím spojených na
akci „Dětský karneval“, který se bude konat 10.3.2009 v Sokolovně.
10) Program oslav výročí města Touţim ve dnech 19.-21. 6. 2009.
11) Ţádost ředitelky ZŠ Touţim o sníţení počtu ţáků v 6A třídě ze 17 na 16 ţáků,
s platností od 2.2.2009.
12) Účast města v pořadu o cyklotrasách a pověřila p. starostu, aby tento projekt projednal
s pí Slepičkovou, která by zastupovala město při přípravě pořadu.
13) Svolat zasedání zastupitelstva města Touţim na den 5.3.2009 a 26.3.2009.
14) Smlouvu o partnerství s p. Martinem Mikešem, Třebouň 38, na projekt „Rodinný hotel
na ranči pod Třebouňským kopcem“.

B)

Rada města po projednání zamítá :

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 219/2 o výměře 250 m2 v k.ú. Touţim.
2) Záměr na prodej části pozemku p.č. 895/1 o výměře 500 m2 v k.ú. Branišov.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost krajské správy a údrţby silnic Karlovarského kraje o bezúplatný převod části
pozemku p.č. 1880/1, díl „a“ o výměře 111 m2 v k.ú. Dobrá Voda s tím, ţe ţádost
bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.
3) Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Touţim v roce 2009.
4) Návrh ZŠ Touţim na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 s tím, ţe
rada připraví na zasedání zastupitelstva návrh na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření všech příspěvkových organizací, kterých se to týká.
5) Výroční zprávu o hospodaření ZŠPaMŠ Touţim v roce 2008.
6) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe ve dnech 29. a 30. 1. 2009 bude uzavřen
provoz mateřské školy.
7) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe na den 29. 1. 2009 uděluje ředitelské volno.
8) Inspekční zprávu o výsledku inspekce poskytování sociálních sluţeb poskytovaných
Pečovatelskou sluţbou Touţim a uloţila vedoucí Pečovatelské sluţby Touţim
postupné odstranění zjištěných nedostatků.
9) Informaci pracovnice OŢP o pokácení lípy v Plzeňské ulici z důvodu značného
poškození stromu.
10) Návrh smlouvy na administrativní zajištění ţádosti o dotaci na vybavení pracovišť
CzechPOINT s Magistrátem města Karlovy Vary s tím, ţe bude předloţena ke
schválení na příštím zasedání zastupitelstva.
11) Zprávu vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Touţim o stavu veřejného pořádku
ve sluţebním obvodu Touţim v roce 2008.
12) Informaci stavebního úřadu, ţe občanské sdruţení Pod střechou podalo generální
ţádost o informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních v roce
2009.
13) Ţádost občanského sdruţení Český západ Dobrá Voda o uzavření dohody na úhradu
nákladů spojených s pomocnými a úklidovými pracemi v Dobré Vodě, Branišově,
Bezděkově, Neţichově a Prachometech s tím, ţe dohodu s OS Český západ uzavře
TSM Touţim, která rovněţ bude práce zadávat a kontrolovat.
14) Ţádost nájemce restaurace v Sokolovně, o sníţení nájmu na původní cenu z roku 2008
s tím, ţe nebude poskytovat výjimky.
15) Ţádost obyvatel Třebouně o zavedení autobusového spoje z Třebouně do Touţimi
v 5:30 hod. ráno s tím, ţe bude postoupena krajskému koordinátorovi dopravní
obsluţnosti.
16) Zprávu o hospodaření města Touţim v roce 2008 a výsledek přezkoumání hospodaření
města Touţim v roce 2008 s tím, ţe bude projednán na zasedání zastupitelstva.
17) Informaci p. Vlčka, ţe lze obnovit jednání na zaloţení honebního společenstva s tím,
ţe další postup bude projednán na příští schůzi rady.
18) Protokol z kontroly FÚ Karlovy Vary ve věci dodrţení podmínek čerpání dotace na
inţenýrské sítě pro výstavbu RD v Janově ulici s tím, ţe pověřila p. starostu
zpracováním odvolání proti rozhodnutí o vrácení dotace včetně penále.
19) Ţe výběrové řízení na dodavatele opravy místních komunikací a výstavbu čekárny
v Kosmové bude pokračovat aţ po schválení dotace z programu Leader a podepsání
smlouvy.
20) Nabídku autodopravce p. Vaněčka ze Ţlutic na sobotní zájezdy na nákupy do Globusu
v K. Varech s tím, ţe ji nebude akceptovat.
V Touţimi 9. 2. 2009
....................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

