Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 17 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 20. září 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1. Podání ţádostí o finanční prostředky na pořízení schodišťové plošiny pro ZŠP při
ZŠPaMŠ Touţim od Nadace charty 77, Nadace Olgy Havlové a Nadace ČEZ s tím, ţe
v případě potřeby spolufinancování město poskytne příspěvek ve výši do 20 tis. Kč.
2. Sníţení počtu ţáků v jedné třídě ZŠPaMŠ Touţim ze šesti na pět na školní rok
2010/2011.
3. Nově vytvořené směrnice, které jsou součástí organizačního řádu ZŠPaMŠ Touţim.
4. Finanční odměnu ředitelce ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
5. Nájem nebytového prostoru v č.p. 35 na nám. J.z Poděbrad v Touţimi s platností od
1.10.2010 za dříve schválených podmínek na dobu neurčitou.
6. Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku na části pozemku p.č. 2843/10 o výměře 150
m2 v k.ú. Touţim k datu 31.10.2010.
7. Záměr na nájem zahrádky na části pozemku p.č. 2843/10 o výměře 150 m2 v k.ú.
Touţim.
8. Zadat plánované vyčistění dvou studní v Políkně a ve Smilově firmě Zdeněk Petřík –
Studnařství.
9. Provedení náhradní výsadby 34 ks stromů v Touţimi, Radyni, Kojšovicích, Kosmové
a v Třebouni a pověřila pracovnici ŢP výběrem vhodných stromů po konzultaci
s dodavatelem.
10. Vyfrézování pařezů po vykácených stromech na pozemcích města firmou StachOstrov.
11. A provádí, v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 11/1/2010 ze dne 18.3.2010, rozpočtové
opatření č. 22/2010.
12. Objednání 300 ks pohlednic města Touţim od společnosti Petr Němec, Vydavatelství
a nakladatelství, Cheb.
13. Prominutí úhrady za nájem sálu Sokolovny a nákladů na energie na akci pořádanou TJ
Sokol Touţim dne 27.11.2010.
14. Umístění navigačních tabulí k prodejně Penny market na sloupech veřejného osvětlení
po splnění zákonných podmínek.
15. Jednotlivá opatření KPÚ v k.ú. Radyně s tím, ţe plán společných zařízení bude ještě
projednán na zasedání zastupitelstva.
16. Prominutí úhrady za nájem sálu Sokolovny a nákladů na energie na charitativní akci,
koncert, jehoţ výtěţek bude věnován jako dar městu Raspenava, které bylo postiţeno
povodní.
17. Zadání vybudování bezbariérového vstupu do budovy MěÚ Touţim společnosti Ing.
Milana Kadery.
18. Dodání dvou kusů vstupních dveří v provedení pro bezbariérový vstup do budovy
MěÚ Touţim od společnosti Decro Bzenec.

19. Na základě výběrového řízení jako dodavatele stolů a ţidlí do Sokolovny společnost
JP-kontakt, spol. s r. o., Pardubice.
20. Dodatky nájemních smluv na nebytové prostory v domě č.p. 435 v Plzeňské ulici
vyuţívané jako zubní ordinace a laboratoř.
21. Nabídku na pořízení rozšiřujícího modulu na internetové stránky města od společnosti
Galileo Corporation, spol. s r. o., a to rozesílání informací e-mailem, svátek, datu a
čas.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2. Zápis a poţadavek z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim s tím, ţe případnou
skutečnou účetní ztrátu v letošním roce bude řešit aţ při závěrečném hodnocení
výsledku hospodaření za rok 2010.
3. Výroční zprávu o činnosti ZŠPaMŠ Touţim za školní rok 2009/2010.
4. Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe na pondělí 27.9.2010 udělila ředitelské volno
pro ţáky ZŠP.
5. Nabídku na odkoupení pozemků v jejím vlastnictví s tím, ţe navrţená cena je
neakceptovatelná a ţe bude s vlastníkem dále jednat o výhodnějších podmínkách pro
město.
6. Zápis z jednání školské rady při ZŠ Touţim.
7. Výroční zprávu o činnosti ZŠ Touţim za školní rok 2009/2010.
8. Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe na pondělí 27.9.2010 udělil ředitelské volno.
9. Informaci pracovnice ŢP o objednání pravidelného monitoringu spodních vod u
sběrného dvora TSM s tím, ţe od příštího roku jej bude zajišťovat a platit TSM
Touţim.
10. Ţádost ředitele TSM Touţim o navýšení příspěvku na provoz v roce 2010 s tím, ţe do
příští schůze p. starosta ţádost projedná s vedením TSM a poté rada rozhodne o
příspěvku.
V Touţimi 20. 9. 2010

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

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

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

