Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 1 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 12. 1. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Zařazení ředitelky ZŠPaMŠ Touţim do 13. platové třídy s platností od 1.1.2009.
2) Zahájení první etapy rekonstrukce uvolněných prostor po lékařích a to prostor bývalé
ordinace dětské lékařky pro mateřskou školu při ZŠPaMŠ Touţim s termínem
dokončení do 31.3.2009.
3) Ţádost o nájem části pozemku p.č. 1645/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kojšovice za
dříve schválených podmínek
4) Zařazení akce oplocení střelnice a kynologického cvičiště do návrhu rozpočtu na
letošní rok.
5) Doporučení k uzavření pojištění právní ochrany pro zaměstnance ZŠ Touţim s tím, ţe
v kompetenci ředitelky školy je uzavření takové smlouvy.
6) Ţádost TSM o souhlas s vyřazením a likvidací nákladního vozidla Š 706 – kropička.
7) Převedení smluv na elektřinu a vodu na autobusovém nádraţí z TSM na Bytové
hospodářství, které jej má ve správě. Změna ve správě bude provedena změnou
zřizovacích listin.
8) Jako příspěvek města do tomboly na II. plesu Infocentra předat organizátorům
upomínkové předměty města.
9) Prodlouţení nájemní smlouvy na byt v Komárově čp. 29 pro Jana Štefana do
30.6.2009.
10) Zařadit částku 25 tis. Kč do návrhu rozpočtu na letošní rok jako příspěvek na dopravu
na mezinárodní setkání mladých hasičů SDH Touţim v Maďarsku.
11) Ţádost o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú.
Touţim, na němţ je novinový stánek, k datu 31.12.2008.
12) Ţádost nové majitelky novinového stánku o nájem pozemku p.č. 3082/1 o výměře
9 m2 v k.ú. Touţim s platností od 1.1.2009 na dobu neurčitou za stejných podmínek.
13) Záměr na prodej pozemku p.č. 3169 o výměře 126 m2 v k.ú. Touţim.
14) Návrh nové smlouvy na odvoz, třídění a vyuţití separovaného odpadu společnosti
RESUR, spol. s r. o., Karlovy Vary a pověřila p. starostu jejím podpisem.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Informaci o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu a dalších zdrojů
prostřednictvím MŠMT našim školám za rok 2008.
3) Poţadavek na vytvoření společného školského obvodu se sousedními obcemi s tím, ţe
neschválila zahájení přípravy na vytvoření společného školského obvodu.

4) Návrh programu červnových oslav výročí města Touţim s tím, ţe po dopracování
bude návrh projednán na příští schůzi rady.
5) Výroční zprávu Pečovatelské sluţby Touţim za rok 2008.
6) Informaci o připravované novele stavebního zákona, včetně vyjádření města k této
problematice.
7) Zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim.
V Touţimi 12. 1. 2009
..................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

