Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 2 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 26. 1. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem stávajících pozemků k sekání trávy, zahrádek, rybníků a
manipulačních ploch na těchto pozemcích: v k.ú. Touţim 2843/11, 2189/1, 2843/10,
2843/8, 2765/56, 1399/1, 3019/6, st. 156/1, 302/1, 19/1, 219, 1244/18, 1244/29,
1514/19, 1244/4, 51/1, 56/1, 3187/48,3166/2, 3166/1, 30/2, 130, 1444/6, 3183/1,
1666/1, 3214, st.106/1. V k.ú. Políkno 46, 1634. V k.ú. Prachomety : 1565/1, 16.
V k.ú. Třebouň 2042/3, 15/2, 133/1, 2042/4. V k.ú. Branišov 895/1. V k.ú. Kosmová
1444/1, 235/18. V k.ú. Kojšovice 121/3, 121/1, 58/3, 778/2, 778/4. V k.ú. Radyně
75/5, 75/6, 834/20. V k.ú. Neţichov 1393/1. V k.ú. Komárov 1100. V k.ú. Lachovice
1093/3, 1088/1. V k.ú. Luhov 228/4. V k.ú. Smilov 34/1, 20, 600/1.
2) Záměr na prodej pozemků p.č. 976/6 o výměře 4 818 m2, p.č. 976/8 o výměře 3 650
m2 a p.č. 976/7 o výměře 19 992 m2, všechny v k.ú. Kosmová.
3) Ţádost o nájem části pozemku p.č. 1088/1 o výměře 1 300 m2 v k.ú. Lachovice,
s platností od 1.2.2009 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
4) Záměr na směnu pozemků p.č. 302/8 a 302/1 o celkové výměře 2 276 m2 v k.ú.
Touţim za pozemek p.č. 84/1 o výměře 832 m2 v k.ú. Třebouň s finančním
dorovnáním.
5) Smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, na spolufinancování nákladů na
pořízení nové střechy výměníku na Zámecké, kde je také umístěna trafostanice
v majetku společnosti ČEZ Distribuce.
6) Odpisový plán MŠ Touţim na rok 2009.
7) Návrh na vyřazení počítačové sestavy v celkové pořizovací ceně 30 630,05 Kč
z majetku ZUŠ Touţim.
8) Návrh likvidační komise na vyřazení majetku ze správy městského úřadu v celkové
pořizovací ceně 10 756,- Kč, ze střediska rehabilitace majetek v celkové pořizovací
ceně 3 320,- Kč a za střediska KIC majetek v celkové pořizovací ceně 2 494,- Kč.
9) Ţádost města o pokácení javoru na pozemku p.č. 130 a jedle na pozemku p.č. 127/1,
oba v k.ú. Touţim.
10) Ţádost města o pokácení jednoho smrku a dvou bříz v areálu MŠ Touţim a jednoho
smrku u chodníku kolem Úřadu práce.
11) Upřesnění programu oslav města ve dnech 19. – 21.6.2009 a zajištění mobilních WC
včetně zajištění moţnosti vyuţívání WC v blízkých restauracích.
12) Po prověření nájemních podmínek za vyuţívání vybavení rehabilitace, nájemné ve
výši 5 480,- Kč měsíčně, z důvodu umoření vyuţívaného vybavení nájmem za 15 let.
Dále rada schválila samostatné sledování spotřeby teplé a studené vody i elektřiny
v nově budované mateřské škole. Měření spotřebovaného tepla bude nadále
vyhodnocováno dle poměrových měřidel.
13) Připravit na příští zasedání zastupitelstva návrh na zvýšení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva.
14) Po otevření nabídek tří oslovených firem na realizaci oprav komunikací a dodání
čekárny do Kosmové postup všech do druhého kola výběrového řízení.

15) Provedení nutných oprav, doplnění vybavení a montáţ plynového kotle v bytě v domě
čp. 164 v Plzeňské ulici.
16) Provedení I. etapy rekonstrukce bývalé ordinace dětské lékařky na provoz mateřské
školy při ZŠPaMŠ Touţim.
17) Podání ţádosti o dotaci z programu LEADER prostřednictvím MAS Vladař a to na
opravu druhé části místní komunikace z Touţimi na Krásný Hrad, zateplení a výměnu
oken na sportovci vyuţívané části ubytovny a spojovacího krčku s halou,
restaurátorsky provedenou opravu mariánského sousoší na náměstí v Touţimi.
18) Zadat zpracování projektu bytového domu s osmi malometráţními byty projekční
kanceláři Ing. Volného ze Sokolova.
19) zařazení projektu na úpravu okolí kapličky v Lachovicích včetně obnovy přístupové
cesty do programu Leader prostřednictvím MAS Vladař.
20) Nabídku společnosti Optimus Consult a.s. Praha na zpracování ţádosti o dotaci na
regeneraci náměstí J. z Poděbrad v Touţimi z programu ROP Severozápad.
21) Předloţený dodatek smlouvy na úhradu provedených víceprací při zateplování budov
ZŠ Touţim.
22) Organizační řád Pečovatelské sluţby Touţim.

B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na nájem pozemků p.č. 490/11, 75/5, 75/6 v k.ú. Radyně.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci a závěry z jednání rady s npor. Bc. Habartem, vedoucím Obvodního
oddělení Policie ČR, o aktuálních problémech města ve věci veřejného pořádku a
dodrţování dopravní kázně řidičů na území města.
3) Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na zemědělsky vyuţívané pozemky s tím, ţe o
nájmech všech zemědělsky vyuţívaných pozemcích bude rozhodovat ve třetím
čtvrtletí letošního roku.
4) Poţadavek ředitelky MŠ Touţim na výši příspěvku zřizovatele na letošní rok s tím, ţe
s poţadavkem bude pracovat při přípravě návrhu rozpočtu na letošní rok.
5) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 16.1. do 30.1.2009 čerpá řádnou
dovolenou. V době nepřítomnosti ji zastupuje Mgr. Jana Zelená.
6) Zápis o kontrole ZŠPaMŠ Touţim lékařem závodní preventivní péče.
7) Výroční zprávu o hospodaření ZUŠ Touţim za rok 2008. Hospodářským výsledkem
za uplynulý rok je zisk 23 026,93 Kč.
8) Poţadavek majitelů bytů v Plzeňské ulici čp. 360 na likvidaci septiků s tím, ţe město
zajistí likvidaci septiku v případě, ţe tento není skutečně vyuţíván. Prověření
skutečného stavu kanalizační přípojky si však musí zajistit majitelé bytů.
V Touţimi 26. 1. 2009
..............................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

