Schůze rady města Toužim
Usnesení č. 11 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 7. 6. 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Odmítnutí výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích města.Toužim.
2) Nájem nebytových prostor v č.p. 435 společnosti S.K.Albident, s.r.o., Toužim,
s platností od 1.9.2010 za dříve schválených podmínek.
3) Nájem zahrádky č. 12 o výměře 220 m2 na části pozemku p.č. 1399/1 v k.ú. Toužim
s platností od 1.7.2010 za dříve schválených podmínek.
4) Ukončení nájemní smlouvy č. 047/09 na zahrádku o výměře 272 m2 na části pozemku
p.č. 1244/4 a p.č. 51/1 v k.ú. Toužim k datu 31.7.2010.
5) Ukončení nájemní smlouvy č. 080/09 na pozemek p.č. 228/4 o výměře 1 375 m2
v k.ú. Luhov, k datu 30.6.2010.
6) Ukončení nájemní smlouvy č. 007/10 na část pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2
v k.ú. Toužim, k datu 31.7.2010.
7) Záměr na nájem zahrádky o výměře 272 m2 na částech pozemků p.č. 1244/4 a p.č..
51/1 v k.ú. Toužim.
8) Záměr na nájem části pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Toužim.
9) Návrh smlouvy na vytvoření společného školského obvodu spádové školy ZŠ Toužim
s obcí Krásné Údolí a obcí Útvina a pověřila p. starostu jejím podpisem.
10) Podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
pro projekt „Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad, Toužim“, ve výši celkových
výdajů 66 240 737,- Kč, doporučuje zastupitelstvu města Toužim zajištění financování
projektu ve výši 5 257 553,- Kč (tj. 7,94%) a zajištění předfinancování projektu ve
výši celkových nákladů projektu 66 240 737,- Kč (tj. 100%) a ukládá p. starostovi
zajistit potřebné kroky k podání žádosti v rámci 15. výzvy ROP SZ.
11) Vyřadit z evidence DDHM Městské knihovny záložní zdroj počítačů inv. č. 0655 UPS
BACK s pořizovací hodnotou 3 843,- Kč.
12) Udělení finanční odměny ředitelce MŠ Toužim ve výši dle zápisu.
13) Navrhnout na zasedání zastupitelstva města Toužim neakceptovat nabídku na směnu
lesních pozemků mezi Čestmírem Starým a městem.
14) Návrh smlouvy s KSÚS Karlovarského kraje o užívání pozemku pro provedení a
umístění stavby a pověřila p. starostu jejím podpisem.
15) V případě souhlasného stanoviska magistrátu města Karlovy Vary sejmutí měděné
střešní krytiny ze zámku, opravu střechy a znepřístupnění celého objektu
nepovolanými osobami.
16) Vítězem výběrového řízení na opravu komunikace ke kapličce v Lachovicích
společnost KANOV, s.r.o., Karlovy Vary.
17) Úhradu budovaného dětského hřiště v Třebouni a opravu části místní komunikace ke
Krásnému Hradu z prostředků města s tím, že MAS Vladař tyto finanční prostředky po
vyúčtování a získání dotace ihned převede na město Toužim.

18) Přidělení bytu o velikosti 2+1 v Družstevní ulici č.p. 287, Toužim, od 1.7.2010 na
dobu neurčitou.
19) Přidělení služebního bytu v ubytovně na hřišti o velikosti 2+1 od 1.7.2010 na dobu
určitou a to po dobu výkonu funkce správce sportovního areálu.
20) Program zasedání zastupitelstva města Toužim svolaného na den 17.6.2010.
B)
1)
2)
3)
4)

C)

Rada města po projednání zamítá:
Záměr na prodej pozemku p.č. 895/5 o výměře 160 m2 v k.ú. Branišov.
Výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemcích města Toužim.
Výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemcích Jiřího Synáče v Komárově.
Umístění sídla společnosti Vampiric, s.r.o., na adresu nám. J. z Poděbrad č.p. 35,
Toužim, na místo cukrárny v tomto objektu.
Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Informaci ředitele ZUŠ Toužim o čerpání řádné dovolené v době hlavních prázdnin.
3) Informaci o hospodaření Lesní společnosti Teplá, a.s., Teplá, na lesních pozemcích
města Toužim za rok 2009.
4) Nabídku inzertní plochy v připravované turistické mapě č. 30 Povodí Střely s tím, že
nabídku nebude akceptovat.
5) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy s tím, že na zasedání zastupitelstva navrhne její
schválení.
6) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích s tím, že na zasedání zastupitelstva
navrhne její schválení.
V Toužimi 7. 6. 2010
..........................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

