Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 19 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 18. října 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 11/1/2010 ze dne 18.3.2010 rozpočtová
opatření č. 28/2010 a č. 29/2010.
2) Pokácení osmi poškozených a nevhodných stromů v parčíku u sportovního areálu.
3) Nabídku na provedení náhradní výsadby 34 stromů na pozemcích města od
společnosti ARBO-zahradnictví, spol. s r. o., Všeruby. Jedná se o pozemky
v Karlovarské ulici v Touţimi, v Kojšovicích, v Třebouni, v Radyni a v Kosmové.
4) Pokácení přerostlých smrčků v ţivém plotě Na Zámecké.
5) Pokácení vzrostlé túje před štítem ubytovny ve sportovním areálu.
6) Prominutí poplatků z prodlení s podmínkou, ţe dluţná částka za nájem bude uhrazena
dle splátkového kalendáře.
7) Prominutí poplatku z prodlení s podmínkou, ţe dluţná částka za nájem bude uhrazena
dle dohody.
B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Ţádost o pokácení břízy u dětského hřiště za výměníkem Na Zámecké. Strom je
v dobrém zdravotním stavu a bude mu pouze upravena koruna.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci Krajského úřadu Karlovarského kraje, ţe ZŠ Touţim získala z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci ve výši 1 237 384,80 Kč na
projekt Učíme se pro ţivot.
3) Zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim.
4) Ţádost ředitele TSM Touţim s tím, ţe ji projedná v listopadu letošního roku, v rámci
udělování ročních odměn pro ředitele příspěvkových organizací.
5) Poţadavek BH Touţim na zváţení vymáhání dluhu na nájmu s tím, ţe navrhuje
projednat s dluţníky splátkový kalendář a dále projednat s ředitelem TSM Touţim
moţnost zaměstnání dluţníka a tak vytvořit podmínky pro placení nájemného.
6) Pozvánku regionálního sdruţení obcí Euregio Egrensis na zasedání valné hromady
s tím, ţe ji nebude akceptovat.
7) Orientační cenovou nabídku na stavbu dřevěné rozhledny, s kterou je uvaţováno na
úpatí Třebouňského kopce v Třebouni s tím, ţe v případě získání dotace se můţe
zpracovatel nabídky přihlásit do výběrového řízení.

8) Výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací k 30.9.2010.
V Touţimi 18.10.2010

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

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

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

