Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 25/2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 20. prosince 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem nebytového prostoru, galerie města, v čp. 35 na náměstí J. z Poděbrad
v Touţimi.
2) Přidělení bytu o velkosti 1+0 v bývalé škole v Komárově P. Štefanovi z Komárova
s platností od 1.1.2011 do 31.12.2011.
3) Uzavření nájemních smluv na byty s platností od 1.1.2011 do 31.12.2011 s těmito
nájemníky:
L. Kiššová
J. Pavlovič ml.
E. Revajová
Z. Štěpničková
V. Fišer
L. Krausová
A. Hrušková
F. Grond
M. Ritterová
4) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 7c/5/2010 ze dne 25.11.2010 rozpočtová
opatření č. 58/2010 aţ 64/2010.
5) Plán veřejnosprávních kontrol, které budou provedeny v roce 2011.
6) Vyřazení schodů k bazénu s kuličkami s pořizovací hodnotou 3 200,- Kč v roce 1998
z majetku ZŠPaMŠ Touţim.
7) Smlouvu o dílo na akci „Regenerace a zatraktivnění náměstí J. z Poděbrad, Touţim“ a
pověřila p. starostu jejím podpisem.
8) Darovací smlouvu Karlovarského kraje na darování majetku získaného z projektu
Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje a pověřila
p.starostu jejím podpisem.
9) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na umístění stavby zařízení distribuční
soustavy na akci „Touţim, Plzeňská, p.č. 1398/2“ a zřízení věcného břemene a
pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
10) Kladné vyjádření k ţádosti o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní
autobusové dopravy pro dopravce Nimbus, spol. s r. o., Kamenné Ţehrovice, na linku
Sokolov – Horní Slavkov – Touţim – Ţlutice – Kladno – Praha.
11) Plán odpadového hospodářství města Touţim na období 2011 – 2015.
12) Pověřit TSM Touţim podáním výpovědi nájemní smlouvy s Lesní společností Teplá,
a.s., Teplá, na hospodaření s lesním majetkem města Touţim.
13) Přidělení finanční odměny pro ředitele TSM Touţim ve výši dle zápisu ze mzdových
prostředků TSM Touţim.

14) Převedení majetku s pořizovací cenou pod 40 tis. Kč vedeného na účtu 022 na účet
028.
B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1444/9 o výměře 80 m2 v k.ú. Touţim.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí rady.
2) Návrh nájemní smlouvy na restauraci v Sokolovně s tím, ţe o konečném znění
smlouvy rozhodne na jednání dne 27.12.2010.
3) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v pracovních dnech od 23.12. do 30.12.2010
bude čerpat řádnou dovolenou.
4) Oznámení ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době vánočních prázdnin od 23.12. do
31.12.2010 bude uzavřen provoz v mateřské škole při ZŠPaMŠ Touţim.
5) Návrh na zajištění opravy, rekonstrukce a revitalizace objektů a areálu zámku Touţim,
včetně jeho vyuţití s tím, ţe tento záměr bude připraven k projednání na příštím
zasedání zastupitelstva.
6) Sloţení přestupkové komise s tím, ţe pověřila p. starostu jmenováním přestupkové
komise dle předloţeného návrhu.
7) Ţádost TJ Sokol Touţim o příspěvek na činnost v roce 2011 s tím, ţe poţadavek bude
zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
8) Nabídku regionální TV R1 ZAK na prezentaci města v pravidelném měsíčníku s tím,
ţe nabídku nebude akceptovat.
9) Informaci o činnosti ProfiCentra o.s. Touţim v roce 2010 s tím, ţe ji vyuţije při
sestavování návrhu příspěvků do rozpočtu na příští rok.
10) Ţádost Mysliveckého sdruţení Třebouňský vrch o vystoupení města Touţim
z Honebního společenstva Touţim – Neţichov s tím, ţe o ţádosti rozhodne po
výsledku podaného odvolání.
11) Novelizované nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterým se sniţují odměny a příplatky
poskytované členům zastupitelstev obcí o 5%. Pouze členové rady města Touţim
překračují maximální částku, a proto se musí poskytnutá odměna s platností od
1.1.2011 sníţit dle novelizovaného nařízení vlády.

V Touţimi 20. 12. 2010

.............................................
Roman STRAKA
místostarosta

.............................................
Alexandr ŢÁK
starosta

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

