Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 23 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 6. prosince 2010

A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Touţim s platností od
1.1.2011, za dříve schválených podmínek.
2) Záměr na nájem nebytového prostoru v budově č.p. 508 na autobusovém nádraţí
v Touţimi.
3) Revokaci usnesení rady č. A/2, ze dne 18. 10. 2010, kterým bylo povoleno pokácení
8 ks stromů v parčíku u sportovního areálu.
4) Pokácení 4 ks hlohů v parčíku u sportovního areálu.
5) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 7c/5/2010 rozpočtová opatření č. 39/2010 –
57/2010.
6) Udělení mimořádné odměny pro ředitele ZUŠ Touţim ve výši dle zápisu.
7) Vyřazení předmětů z majetku ZUŠ Touţim s celkovou pořizovací cenou 7 305,- Kč.
8) Termíny a postup provedení roční inventarizace.
9) Likvidační komisi ve sloţení Roman Straka, Klára Michalová, Josef Zankl, Alena
Šnoblová.
10) Příspěvek ve výši 15 tis. Kč na činnost jednotky SDH Touţim v roce 2010.
11) V případě souhlasu správce komunikace umístění 2 ks reklamních poutačů na lesní
porosty města u silnice E 49 Karlovy Vary – Plzeň, u odbočky na Neţichov, s tím, ţe
bude s ţadatelem uzavřena dohoda o úhradě poplatku dle příslušné vyhlášky.
12) Bezplatné zveřejňování a propagování aktivit OS Český západ v Touţimských
novinách a na veřejných vývěskách.
13) Vyřazení tiskárny Minolta 1350 s pořizovací cenou 5 616,80 Kč z majetku ZŠ
Touţim.
14) Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Sídliště 429, Touţim,
k datu 31.1.2011.
15) Pozvat na pondělí 13.12.2010 S. Pavlíčkovou a V. Suchana k projednání záměrů na
vyuţití restaurace v Sokolovně.

B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 924/8 o výměře 2 546 m2 v k.ú. Prachomety s tím, ţe
záměr bude předán k projednání na příštím zasedání zastupitelstva.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Oznámení ředitelky ZŠ Touţim, ţe v době vánočních prázdnin od 23.12. do
31.12.2010 bude škola uzavřena a zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.
3) Ţádost osadního výboru Třebouň o příspěvek na činnost v roce 2011 s tím, ţe
příspěvek bude zařazen do návrhu rozpočtu na rok 2011.
4) Ţádost o byt v domě č.p. 164 v Touţimi s tím, ţe o přidělení bytu rada rozhodne po
provedených opravách koncem března 2011.
5) Nabídku Karlovarského kraje na vyuţití vítězných návrhů soutěţe Nejlepší nápad
desetiletí s tím, ţe je nebude akceptovat.
6) Ţádost neziskové organizace Šance ţít – Change be live z Chomutova o poskytnutí
finančního daru za účelem kulturního vystoupení v DPS Touţim s tím, ţe nabídku
kulturního vystoupení nebude akceptovat a tedy ani finanční dar neposkytne.
7) Ţádost ZŠ Touţim o vyřazení kopírovacího stroje Canon IR 1600 s pořizovací cenou
39 900,- Kč s tím, ţe návrh na vyřazení bude projednán na příštím zasedání
zastupitelstva.
8) Návrh Plánu odpadového hospodářství města Touţim.
9) Informaci o představení společnosti AVE CZ, která se zabývá svozem a likvidací
komunálního a separovaného odpadu.
V Touţimi 6. 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.

