Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 21 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 16.11.2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem pozemku p.č. 1244/16 o výměře 3 538 m2 v k.ú. Touţim.
2) Finanční odměnu pro ředitelku ZŠ Touţim, ve výši dle zápisu.
3) Ţádost ředitele ZUŠ Touţim o nákup učebních pomůcek za celkovou částku 32 tis. Kč
z rozpočtu školy.
4) A provádí, v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č.10/2/2009 ze dne 26.3.2009, rozpočtová
opatření č. 37/2009 – 45/2009 v poloţkách dle zápisu.
5) Umístění informačních panelů k projektu Cesta za pověstí, který realizují ţáci ZŠ
Touţim, dle návrhu a o finančním příspěvku rozhodne po získání dalších informací na
příští schůzi rady.
6) Návrh investičních akcí k realizaci v příštím roce, včetně zahájení projekčních prací
připravovaných akcí.
7) Návrh mobiliáře do regenerovaného parku na Sídlišti v celkové ceně cca 113 tis. Kč.
8) Úhradu alikvotní části nákladů na rekonstrukci chodníku u OD Střela, který je na
pozemku města ve výši 220 797,- Kč bez DPH a úhradu provést v letošním roce.
9) Odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města Touţim, finanční dar
pro p. starostu a členy rady, odměnu pro ředitele TSM Touţim a vedoucího BH a
Teplárenství ve výši dle zápisu.
10) Příspěvek jednotce SDH Touţim ve výši 15 tis. Kč.
11) Termín zasedání zastupitelstva města Touţim na den 17.12.2009.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 9.11. do 16.11.2009 čerpá řádnou
dovolenou a v době nepřítomnosti ji zastupuje Mgr. Jana Zelená.
3) Informaci o produkci separovaného komunálního odpadu v létech 2007 aţ 2009 s tím,
ţe je třeba neustále zdůrazňovat nutnost třídění komunálního odpadu a také k tomu
vytvářet vhodnější podmínky ať jiţ větším počtem nádob nebo rozšířením tříděných
komodit.
4) Ţádost Svazu postiţených civilizačními chorobami, ZO Touţim, o příspěvek na rok
2010 s tím, ţe do návrhu rozpočtu na příští rok bude zařazen příspěvek ve výši
9 tis. Kč.
5) Ţádost o přidělení bytu s tím, ţe v současné době se dva byty opravují a o jejich
přidělení se rozhodne aţ po jejich opravě.

6) Návrh starostky Krásného Údolí na vytvoření společného školského obvodu ZŠ
Touţim s tím, ţe na příští zasedání zastupitelstva připraví potřebné dokumenty a
s návrhem seznámí také obce Útvina a Otročín.
7) Ţádost OS Pod Střechou o vyjádření k projektu Sehlingova Touţim s tím, ţe veškerou
iniciativu v projektu přenechá občanskému sdruţení a projekt podpoří poskytnutím
prostor k prezentaci projektu.
V Touţimi 16.11.2009
...............................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

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

