Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 12 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 21. 6. 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 924/3 o výměře cca 750 m2 a části pozemku p.č.
924/7 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Prachomety.
2) Záměr na nájem pozemku p.č. 895/5 o výměře 160 m2 v k.ú. Branišov.
3) Nájemní smlouvu s OS Karlovarské dopravní muzeum, Vysoká 12, Dalovice, na
nájem dvora a hospodářské části objektu č.p. 5 v Třebouni na dobu neurčitou a
pověřila p. starostu jejím podpisem.
4) 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. 7 – 10/2010.
5) Zadat likvidaci bolševníku na pozemcích města TSM Touţim.
6) Udělení finančního daru M.Strakovi, a J.Skořepovi, při příleţitosti předání
vyznamenání Zlatý kříţ III. stupně za 80 a více dobrovolných a bezplatných odběrů
krve.
7) Odpisový plán pro ZŠPaMŠ Touţim na rok 2010 v celkové výši 30 219,- Kč.
8) Pouţití prostředků investičního fondu ZŠPaMŠ Touţim na provedení oprav a
malování tříd ZŠP.
9) Udělení finanční odměny ředitelce ZŠPaMŠ Touţim, ve výši dle zápisu.
10) Vyřazení zastaralého počítače AT 386/40/8 MB s pořizovací cenou 17 397,20 Kč z
roku 1997 z majetku ZŠPaMŠ Touţim.
11) Udělení finanční odměny ředitelce ZŠ Touţim, ve výši dle zápisu.
12) Uloţení dešťové kanalizace z domu v Kojšovicích do pozemku p.č. 1645/1 v k.ú.
Kojšovice s vyústěním do otevřeného příkopu přívodu do rybníka.
13) Prodlouţení nájemních smluv na byty těmto nájemníkům s platností do 31.12.2010:
Kiššová Lucie
Pavlovič Jaroslav,
Hrušková Anna
Revajová Eva
Štěpničková Zuzana
Grond František
Fišer Vladislav
Štefan Jan
Ritterová Monika
Krausová Ludmila
14) Další schůze rady budou 12.7.2010 a 9.8.2010, dále pak ve čtrnáctidenním cyklu.
Poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období bude 23.9.2010.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Projednání schválené OZV č. 2/2010 k zabezpečení místních záleţitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích a projednání dalších problémových otázek se
zástupcem OO Policie ČR Touţim.
3) Oznámení ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe mateřská škola bude v době hlavních
prázdnin uzavřena od 12.7. do 20.8.2010.
4) Informaci, ţe Správní rada Nadace ČEZ nevyhověla ţádosti o nadační příspěvek na
projekt s názvem „Bezbariérový přístup pro ţáky s těţkým tělesným postiţením“.
5) Výsledek hospodaření ZŠPaMŠ Touţim za prvních 5 měsíců letošního roku s tím, ţe
problematiku hospodaření příspěvkových organizací bude řešit v závěru 3.čtvrtletí
2010.
6) Poţadavek osadního výboru v Prachometech s tím, ţe poţadovanou část pozemku
poskytne k uţívání osadního výboru a poţadavek na materiálovou pomoc je třeba
specifikovat a případnou parkovou úpravu projednat s pracovnicí OŢP.
7) Odpověď T. Kovandové, Touţim, na návrh města na zbourání opěrné zdi uvedeného
domu s tím, ţe navrţené řešení je pro město finančně neúměrné k jeho výsledku a
proto bude prověřena moţnost záboru nebo nájmu zastavěné části pozemku.
8) Ţádost o byt s tím, ţe v současné době není k dispozici ţádný volný byt.
9) Ţádost o odvedení dešťové vody z chodníku před domem čp. 116 Malé Náměstí,
Touţim s tím, ţe po pokládce kabelů NN do chodníku bude řešen nový povrch
chodníků a při té příleţitosti bude vyřešen i odvod dešťové vody.
10) Rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary, kterým ukládá městu Touţim opatření
k zabezpečení objektu zámku s tím, ţe v červenci budou zahájeny práce k zabezpečení
této kulturní památky.
V Touţimi 21. 6. 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.

