Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 20 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 1. listopadu 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Touţim.
2) Nájem zahrádky č. 20 na části pozemku p.č. 2843/10 o výměře 150 m2 s platností od
1.11.2010, za dříve schválených podmínek.
3) Dohody o úhradě neinvestičních nákladů za ţáky dojíţdějící z okolních obcí do ZŠ
Touţim ve výši 3 200,- Kč za jednoho ţáka. Rada pověřila p. starostu podpisem
dohod.
4) Plán rozvoje sociálních sluţeb pro pečovatelskou sluţbu Touţim na období 2009–
2017.
5) Pokácení tří poškozených vrb na pozemku města p.č. 878 v k.ú. Touţim v blízkosti
garáţí.
6) Prodej 30 ks vyřazených dřevěných stolů a 100 ks vyřazených dřevěných ţidlí ze
Sokolovny obci Krásné Údolí za cenu 100,- Kč za stůl a 30,- Kč za ţidli.
7) Zařadit do Anketního dotazníku k Programu regenerace MPZ Touţim tyto akce:
Dolní zámek v Touţimi – náhrada provizorního zastřešení trvanlivější krytinou,
Bývalý pivovar – oprava zdiva, omítek, podlah prvního patra, stropu prvního patra,
výroba a montáţ oken v levém křídle a v levé části středního křídla,
Kostel Narození P. Marie – odstranění havarijního stavu štítu – druhá etapa.
8) Svolat ustavující zasedání zastupitelstva na den 11.11.2010, program ustavujícího
zasedání a pověřila řízením zasedání Mgr. Milana Kaderu. Dále schválila předat
osvědčení o zvolení ve středu 10.11.2010 v 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ .
9) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle usnesení
zastupitelstva města Touţim č. 11/2010 ze dne 18.3.2010 rozpočtová opatření č.
30/2010 aţ 34/2010.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci lesního správce Lesní správy Touţim, ţe ţádost města o odkoupení pozemků
p.č. 250 a 251/1 v k.ú. Touţim (lesní pozemky u zámku) byla zaevidována a bude
průběţně vyřizována.
3) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe ve dnech 27. a 29.10.2010 bude čerpat řádnou
dovolenou.
4) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 1.11. do 5.11.2010 bude čerpat
řádnou dovolenou. V době nepřítomnosti ji zastupuje Mgr. Eva Erlebachová a Martina
Čapková.
5) Informaci pracovnice ŢP, ţe v listopadu budou provedeny zdravotní prořezy dřevin na
pozemcích města.

6) Ţádost OS Proficentrum Touţim o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2011 s tím,
ţe poţadavek bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
7) Informaci p. starosty, ţe pracovníci Českého západu z Dobré Vody budou pokračovat
v úklidových pracích na zámku do konce února 2011.
8) Informaci p. starosty o proběhlých jednáních od minulé schůze rady.
V Touţimi 1.11.2010

................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

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

