Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 15 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 23. 8. 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nepodávat cenovou nabídku na koupi objektu č.p. 16 v Plzeňské ulici v Touţimi.
2) Záměr na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s finančním vyrovnáním
se spoluvlastníky lesních pozemků, zastoupenými W. Wohnigem.
3) Záměr na koupi lesních pozemků p.č. 250 a 251/1 v k.ú. Touţim.
4) Nesouhlasné stanovisko ke komplexní pozemkové úpravě k.ú. Radyně a navrhla
Pozemkovému úřadu Karlovy Vary účast odpovědného pracovníka na příští schůzi
rady k projednání připomínek města.
5) Dodatek č. 1 k darovací smlouvě s HZS Karlovarského kraje, který umoţní
vybudování garáţí pro sanitky Územní zdravotnické záchranné sluţby Karlovarského
kraje.
6) Vyhlášení veřejné finanční sbírky pro povodněmi poškozenou obec Raspenuvu a
příspěvek města Touţim ve výši 10 tis. Kč.
7) Pokácení smrku na pozemku p.č. 1244/29 v k.ú. Touţim.
8) Nabídku firmy Podlahové studio Tichý, Karlovy Vary, na provedení opravy podlahy
ve sportovní hale a pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
9) Komisi pro výběrové řízení na úpravu vytápění Sokolovny včetně vybavení novými
stoly a ţidlemi a na výměnu oken, zateplení a fasádu části ubytovny a krčku ve sloţení
Vrána, Kadera, Šimonovský, Kokeš.
10) Udělení věcného daru, hodinek, členům zastupitelstva města Touţim.
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. 19 / 2010.
12) Připravovanou opravu chodníku provést ve směru od Koloniálu po hranu domu č.p. 53
na Malém náměstí.
B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej domu č.p. 164 v Plzeňské ulici v Touţimi.
2) Nabídku na vybudování nového závlahového systému travnaté plochy fotbalového
hřiště.
3) Ţádost o příspěvek na kniţní vydání srovnání barokní sochařské produkce v městě
Touţim se soudobou německou a rakouskou produkcí.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1)
2)
3)
4)

Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Ţádost o byt s tím, ţe v současné době není k dispozici ţádný volný byt.
Ţádost o byt s tím, ţe v současné době není k dispozici ţádný volný byt.
Informaci o obsahu schránky s dokumenty umístěné ve spadlé „makovici“ z věţe
kostela v Touţimi.
5) Informaci o návrhu změny hranic městské památkové zóny s tím, ţe návrh bude
projednán na zasedání zastupitelstva města Touţim.
6) Informaci, ţe v sobotu 21.8.2010 se v Třebouni konal nohejbalový turnaj.
7) Informaci o poskytnutí podkladů z projektu na revitalizaci bývalého pivovaru
v Touţimi Sdruţení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které má moţnost
poţádat o dotaci na část aktivit plánovaných v našem projektu.
V Touţimi 23.8.2010

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

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

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

