Schůze rady města Touţim
Usnesení 18 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 4. 10. 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Zvětšení zahrádky na části pozemku p.č. 1636/2 o výměru 55 m2 v k.ú. Touţim
s platností od 1.11.2010, za dříve schválených podmínek, na dobu neurčitou.
2) Zvýšení limitu mzdových prostředků pro PO Teplárenství města Touţim o částku
15 tis. Kč na rok 2010.
3) Sekání trávy na zahradách dvou domů DPS Touţim a uklízení sněhu z chodníku před
DPS budou provádět pracovníci TSM Touţim. Projednáním četnosti a rozsahu prací
s TSM Touţim byla pověřena vedoucí DPS Touţim.
4) Uzavření MŠ Touţim o vánočních prázdninách od 27.12. do 31.12.2010. Provoz bude
zahájen 3.1.2011.
5) Vyřazení a likvidaci majetku MŠ Touţim a to telefonní ústředny s faxem, molitanové
stavebnice, molitanové matrace, křesla, pračky a televizoru z důvodu nemoţnosti
dalšího vyuţití. Vyřazený majetek bude předán k likvidaci oprávněné osobě.
6) 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. 23/2010 aţ 27/2010.
7) Nabídku Mgr. Miloslava Hýska na zpracování ţádostí o dotace na regeneraci náměstí
(v případě, ţe město nezíská dotaci na podanou ţádost) a na regeneraci pivovaru, do
připravované výzvy z oblasti cestovního ruchu.
8) Poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč na činnost TJ Sokol Touţim na rok 2010.
9) Pořádání zábavného odpoledne pro seniory jednou za dva měsíce v Sokolovně.
10) Záměr na nájem nebytového prostoru, restaurace v Sokolovně včetně zázemí, od
1.1.2011.
11) Kladné vyjádření k licenčnímu řízení k provozování zvláštní linkové osobní dopravy
pro dopravce Tagorating, spol. s r. o., Praha 4, na linku Kozlov – Plzeň.
12) Nabídku p. Chmelaře z Radyně na vytvoření malovaného znaku města Touţim na
novou fasádu ubytovny na hřišti.
13) Znění článku „Rada města v reakci na volební program nezávislých – lídr p. Schierl“,
pro uveřejnění v Touţimských novinách.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení.
2) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Touţim za rok 2010 s výsledkem, ţe
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3) Informaci o povolení úplné uzavírky silnice III/19824 v úseku ţelezničního přejezdu
Otročín – Brť v termínu od 4. do 5.10.2010.

4) Nabídku společnosti WAREX spol. s r. o., Praha 5, na připravovanou stavbu bytového
domu v Touţimi s tím, ţe pokud bude v příštím roce vypsán dotační titul na stavbu
sociálních bytů, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby a uvedená
společnost bude mít moţnost přihlásit se do výběrového řízení.
5) Nabídku Asociace nositelů legionářských tradic na zakoupení symbolu Dne válečných
veteránů 11.listopadu – vlčího máku s českou trikolórou s tím, ţe ji nebude
akceptovat. Město na připomínku Dne válečných veteránů pokládá kaţdoročně kytici
k pomníku obětem války v Radyni.
6) Ţádost o byt v nástavbě ZŠ Touţim s tím, ţe ji projedná nová rada města Touţim,
zvolená na ustavujícím zasedání zastupitelstva.
V Touţimi: 4. 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.

