Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 14 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 9. 8. 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v č.p. 35 na nám J. Z Poděbrad
v Touţimi, vyuţívané jako cukrárna, dohodou k datu 30. září 2010.
2) Záměr na nájem nebytového prostoru, dosud vyuţívaného jako cukrárna, v č.p. 35 na
nám. J. z Poděbrad v Touţimi.
3) Nájem části pozemku p.č. 1645/8 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kojšovice s platností od
1.9.2010 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
4) Nájem pozemku p.č. 895/5 o výměře 160 m2 v k.ú. Branišov s platností od 1.9.2010
na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
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. 13 – 18 / 2010.
6) Objednávku dřevin a rostlin od firmy ARBO Všeruby k zajištění náhradní výsadby a
doplnění stromů a keřů na Sídlišti, Na Zámecké, Plzeňské a v Radyni.
7) Přidělení bytu v DPS Touţim č.p. 468 o velikosti 1 + 0 s platností od 1.9.2010 na
dobu neurčitou.
8) Nabídku společnosti Cetina a Kenauer, s. r. o., Zruč – Senec, na rekonstrukci chodníku
na Malém náměstí v Touţimi na straně prodejny potravin Koloniál s termínem
realizace v září 2010 a pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
9) Nabídku společnosti Kanov, s. r. o., Karlovy Vary, na rekonstrukci místní komunikace
kolem zubních ordinací v provedení ze zámkové dlaţby a pověřila p. starostu
podpisem smlouvy.
10) Připravit do příští schůze přehled potřebných oprav v domě č.p. 164 v Plzeňské ulici
v Touţimi, včetně odhadu finančních nákladů.
11) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností JH projekt, s. r. o., Klatovy
na uloţení zemního kabelu NN a pověřila p. starostu jejím podpisem.
12) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
Elektroplan, s. r. o., Karlovy Vary na uloţení zemního kabelu NN a pověřila p.
starostu jejím podpisem.
13) Kladné stanovisko k licenčnímu řízení na linku Jáchymov – Karlovy Vary – Touţim –
Plzeň – Písek – Č. Budějovice – Č. Krumlov – Lipno nad Vltavou.
14) Kladné stanovisko k licenčnímu řízení na linku Jáchymov – Ostrov – Karlovy Vary –
Touţim – Plzeň.
15) Úplnou uzavírku silnice III/19824 v úseku ţelezničního přejezdu v Otročíně z důvodu
rekonstrukce přejezdu v termínu 4. – 5. října 2010 a vyznačenou objízdnou trasu.
16) Zakoupení 20 ks publikací Karlovarský kraj – města a obce Karlovarského kraje.
17) Revokaci usnesení č. 10/2010 bod A/20 a jednohlasně schválila přidělení bytu v domě
č.p. 8 v Kostelní ulici s platností od 1.8.2010 na dobu neurčitou.
18) Oddělení chodníku od vozovky v Plzeňské ulici kovovými sloupky s řetězy. Realizaci
provedou TSM Touţim.

B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 1244/18 o výměře 306 m2 v k.ú. Touţim.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení.
2) Připomínku k záměru na nájem části pozemku p.č. 1636/2 v k.ú. Touţim s tím, ţe ji
vezme v úvahu při projednávání ţádosti o nájem.
3) Ţádost o nájem části pozemku p.č. 1636/2 v k.ú. Touţim s tím, ţe o ţádosti rozhodne
po vyjádření dvou sousedních nájemců.
4) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 2. do 13. srpna 2010 čerpá řádnou
dovolenou.
5) Informaci pracovnice ŢP, ţe byl do Ústředního seznamu ochrany přírody zapsán
památný strom dub v Radyni.
6) Zprávu o hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2010.
7) Informaci Pozemkového úřadu Karlovy Vary o probíhající komplexní pozemkové
úpravě v k.ú. Radyně s tím, ţe stanovisko města projedná na příští schůzi rady.
8) Nabídku společnosti Inel-technik, s. r. o., Plzeň, na dodávku bezpečnostní kamery
s nočním viděním s tím, ţe ji nebude akceptovat.
9) Informace p. starosty o proběhlých jednáních od minulé schůze rady.
V Touţimi 9. 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.

