Schůze rady města Toužim
Usnesení č. 13 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 12. 7. 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:
1) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1636/2 v k.ú. Toužim.
2) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1645/8 v k.ú. Kojšovice.
3) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Toužim č. 11/1/2010 ze dne 18.3.2010, rozpočtová
opatření č. 11 a 12/2010.
4) Provedení stavebních úprav, vybourání příčky, ve školní družině v budově mateřské
školy při ZŠPaMŠ Toužim.
5) Čerpání dotací Karlovarského kraje na činnosti v lesích města Toužim, prováděné
společností Lesní společnost Teplá, a.s.
6) Příspěvek ve výši 5 tis. Kč na činnost Jezdeckého klubu Toužim v roce 2010.
7) Udělení finanční odměny pro Zdeňka Jozu při příležitosti odchodu do důchodu ve
výši dle zápisu.
8) Použití znaku města Toužim v připravované Velké encyklopedii Karlovarského kraje
společností S&D, Nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., Praha 6.
9) Zveřejnění formuláře k připomínkám k připravované úpravě jízdních řádů
autobusových linek na rok 2011.
10) Nabídku firmy Pavel Švarc, Kosmová 39, Toužim, na opravu střechy Sokolovny
s termínem dokončení prací do konce srpna 2010.
11) Nabídku společnosti Projekt stav, s.r.o., Sokolov, na provedení úvodních prací při
adaptaci a revitalizaci areálu zámku.
12) Revokaci usnesení č. 11/2010 bod A/19, kterým rada přidělila služební byt
J.Hovorkovi.
13) Přidělení služebního bytu v ubytovně na hřišti č.p. 492 ve Školní ulici T. K.
s platností od 1.8.2010 na dobu určitou a to po dobu výkonu funkce správce
sportovního areálu.
14) Přidělení bytu v domě č.p. 8 v Kostení ulici S. Š. s platností od 1.8.2010 na dobu
neurčitou.
15) Zadání provedení stavebních prací, chodník v Tepelské ulici k domu č.p. 393 a
parkoviště u sportovního areálu, firmě Eduard Michel, Zemní práce, Karlovy Vary.
16) Nájem zahrádky na částech pozemků p.č. 1244/4 a 51/1 o celkové výměře 272 m2
v k.ú. Toužim , s platností od 1.8.2010, za dříve schválených podmínek.
17) Nájem části pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Toužim, s platností od
1.8.2010, za dříve schválených podmínek.
18) Objednání reklamních a upomínkových předmětů, propisovaček s popisem a
plastových samolepek znaku města Toužim.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

C)

Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Oznámení ředitelky ZŠPaMŠ Toužim, že v době od 12.7.2010 do 23.7.2010 čerpá
řádnou dovolenou.
Oznámení ředitelky ZŠ Toužim, že v době od 7.7.2010 do 23.7.2010 a od 2.8.2010
do 24.8.2010 čerpá řádnou dovolenou.
Rozhodnutí Ministerstva financí, že promíjí daň z převodu nemovitostí ve výši
278 430,- Kč, vyměřenou platebním výměrem Finančního úřadu v Karlových Varech
ze dne 19.3.2001.
Informaci, že J.Hovorka písemně oznámil TSM i městu rezignaci na místo správce
sportovního areálu.
Informaci ředitele TSM Toužim, že s platností od 12.7.2010 bude novým správcem
sportovního areálu T.Kváč.
Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1645/8 v k.ú. Kojšovice.
2) Nabídku společnosti TPMC s.r.o. – PUBLIC TV na realizaci a servis stránek města
na webovém portálu www.cyklotoulky.cz.
V Toužimi 12. 7. 2010
...........................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

Upozornění. Zveřejněný text usnesení rady města Toužim je upraven v souladu se zákonem o
ochranně osobních údajů.

