Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 16 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 6. září 2010

A)

Rada města po projednání schvaluje:
1) Záměr na prodej pozemku p.č. 5/1 o výměře 154 m2 v k.ú. Radyně.
2) Dodatek nájemní smlouvy na sníţení plochy pronajatého pozemku na 409 m2
vyuţívanou k sekání trávy s moţností jednoduchého oplocení s platností od 1.10.2010
za dříve schválených podmínek na dobu neurčitou.
3) Souhlasné stanovisko se zřízením biokoridorů a biocenter v rámci plánu společných
zařízení v připravované komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Radyně.
4) K návrhu vlastnických práv před komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Radyně
následující námitky:
a) nesouhlas s vlastnictvím k nově vzniklé cestě na p.p.č. 148 a navrhuje, aby byla jen
část v našem v našem vlastnictví a část převést na vlastníka, kterému bude slouţit
b) nesouhlas s vlastnictvím k nově vzniklé cestě na p.p.č. 156, protoţe město v této
oblasti nemá ţádné pozemky
c) dle návrhu pozbývá město vlastnictví k p.p.č. 162/4 a č. 142/9 s čímţ rada
nesouhlasí a navrhuje, aby městu zůstaly oba pozemky a město nabylo p.p.č. 162/3 od
Lesů ČR a p.p.č. 142/7 od Ing. Cháry jako přístupovou cestu.
5) 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. 20/2010 a č. 21/2010.
6) Rozdělení 33 ţáků, kteří nastoupili do prvního ročníku ZŠ Touţim ve školním roce
2010/2011 do dvou tříd s počtem 17 a 16 ţáků.
7) Dokument ředitele ZUŠ Touţim „Návrh výše úplaty za vzdělávání v základní umělecké
škole ve školním roce 2010/2011“.
8) Vyřazení 30 ks dřevěných ţidlí z evidence ZUŠ Touţim a jejich předání k ekologické
likvidaci.
9) Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Touţim ve školním roce 2009/2010.
10) Přidělení bytu v DPS, Sídliště 124, Touţim, o velikosti 1 + 1 s platností od 7.9.2010
na dobu neurčitou.
11) Vítězem výběrového řízení na akci výměna oken a zateplení kabin včetně nové fasády
společnost Decro Bzenec spol. s r. o. a pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
12) Vítězem výběrového řízení na akci doplnění vytápění sokolovny společnost
Plyncentrum spol. s r.o. Kynšperk a pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
13) Zavedení správního poplatku za místní šetření ve věci povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les ve výši 100,- Kč za kaţdou i započatou hodinu místního šetření
s platností od 1.10.2010.
14) Změnu trasy plynovodu k budovanému obchodnímu centru v Touţimi po pozemcích
města a tím pádem i opravu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností RWE GasNet, spol. s r. o., Ústí nad Labem.
15) Doporučit urychlené odstranění poutačů na nám. J. z Poděbrad v Touţimi a v případě
zájmu o jejich další pouţití postupovat v souladu se zákonem.

16) Po projednání nabídky společnosti AVA CZ spol.s r. o. Karlovy Vary na vybudování
a provozování sběrného dvora v Touţimi ponechat vybudovaný sběrný dvůr v areálu
TSM ve správě TSM Touţim.
17) Umístění pouťových atrakcí od středy 8.9.2010 do středy 15.9.2010 na náměstí
s podmínkou zajištění průjezdnosti všech komunikací.
18) Prezentaci města v projektu „Poznávejme kraje České republiky“ a zakoupení 50 ks
kompletů pro Infocentrum.
19) Nákup dvou aţ tří laviček na nám. J. z Poděbrad a umístit je k autobusové zastávce u
morového sloupu.
20) Pozvat na příští schůzi rady ředitelku ZŠPaMŠ Touţim.

B)

Rada města po projednání zamítá:
1) Záměr na prodej pozemku p.č. 600/2 o výměře 536 m2 v k.ú. Smilov.
2) Záměr na prodej pozemku p.č. 924/8 o výměře 2 546 m2 v k.ú. Prachomety.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádosti o nájem nebytového prostru v č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad v Touţimi s tím,
ţe vyzve zájemce o podrobnější informace o svých záměrech a na základě těchto
informací rozhodne na příští schůzi rady.
3) Informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe vyhlásila ředitelské volno pro ţáky školy na den
27.9.2010.
4) Informaci ředitele ZUŠ Touţim o připravenosti školy na zahájení školního roku
2010/2011.
5) Ţádost o byt s tím, ţe v současné době není ţádný volný byt k dispozici.
6) Ţádost o byt s tím, ţe v současné době není ţádný volný byt k dispozici.
7) Informaci BH Touţim, ţe K. Š. uvolnil byt v domě č.p. 164 v Plzeňské ulici s tím, ţe
v bytě je třeba udělat rozsáhlé opravy.
8) Ţádost rodičů dětí vyuţívajících hřiště Na Zámecké o nový basketbalový koš s tím, ţe
poţadovaná úprava nebo výměna bude provedena na jaře příštího roku.
9) Upozornění Dopravního inspektorátu, ţe na místních komunikacích v Plzeňské ulici
jsou dopravní značky v nesprávném provedení a v nevyhovujícím stavu s tím, ţe bude
předáno k odstranění závad na TSM Touţim.
10) Informaci p. starosty, ţe v bytových domech města, ve správě BH Touţim, jsou trvale
přihlášeni občané, kteří zde jiţ delší dobu nebydlí s tím, ţe ve spolupráci s matrikou
podnikne kroky ke zrušení těchto trvalých pobytů.

V Touţimi 6. 9. 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.

