Schůze rady města Toužim
Usnesení č. 10 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 24. 5. 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 1677/8 o výměře 45 m2 v k.ú. Toužim.
2) Záměr na nájem objektu bývalých dílen, přístřešku na nádvoří a části nádvoří areálu
budovy čp. 5 v Třebouni na pozemku p.č. 7 v k.ú. Třebouň.
3) Nájem zahrádky č. 2 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 220 m2 v k.ú. Toužim
s platností od 1.6.2010 za dříve schválených podmínek.
4) Kupní smlouvu na převod movitého majetku, drobného hmotného majetku,
poskytnutého zubním lékařům při zařizování zubní ordinace a pověřuje p. starostu
jejím podpisem.
5) Projednat opravu části prašné komunikace ke koupališti s novým ředitelem TSM
Toužim a dle jeho návrhu provést opravu.
6) Zadat zpracování hydrogeologického projektu na zdroj pitné vody v Kojšovicích
společnosti AQUATEST, a.s., Praha.
7) 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 dle zápisu.
8) Udělení mimořádné odměny pro ředitele ZUŠ Toužim ve výši dle zápisu.
9) Čerpání prostředků z rezervního fondu ZŠ Toužim do výše 220 tis. Kč na opravu
podlah ve školní kuchyni a přilehlých prostorách ZŠ Toužim.
10) Pokácení tří smrků na pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Toužim, kde se má realizovat
výstavba domu s pečovatelskou službou.
11) Obnovení výsadby uschlých stromů na Sídlišti a vysazení okrasných keřů u zastávky
v Radyni pracovníky TSM Toužim. V Radyni rada doporučuje zamezit poškozování
výsadby uložením několika větších kamenů.
12) Vyřazení nehmotného majetku, softwaru Městské knihovny, který je nahrazen novým
nebo je již nepoužitelný v celkové pořizovací ceně 59 460,30 Kč a movitého
hmotného majetku v pořizovací ceně 600,- Kč.
13) Vyřazení nehmotného majetku, licence a software, z evidence Městského úřadu
v celkové pořizovací ceně 395 377,- Kč.
14) Prominutí penále z prodlení úhrady nájemného za pozemky v roce 2010.
15) Příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro OS Přátelé toužimské mládežnické dechovky na
činnost v letošním roce.
16) Poskytnutí kontejnerů na komunální odpad a plasty Aeroklubu Toužim na letiště
v Přílezích ve dnech 27. – 30.5.2010. Zajistí TSM Toužim.
17) Pronájem sportovního areálu k uspořádání kulturní akce „Toužimské hudební
odpoledne“ dne 26.6.2010 pro SK Toužim s podmínkou nepoškození trávníku hrací
plochy.
18) Smlouvu o umístění projektu Turistické trasy pod Vladařem realizovaného OS Cesta
z města a pověřila p. starostu jejím podpisem.

19) Uplatnění připomínek schválených usnesením zastupitelstva města Toužim
č.7/a/4/2008 a č. 7/b/4/2008 k návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje.
20) Přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě čp. 8 v Kostelní ulici v Toužimi s platností od
1.6.2010.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Nabídku na spolupráci při výstavbě fotovoltaické elektrárny a využití zisku na
financování rekonstrukce zámku s tím, že na příští schůzi se rada k návrhu vyjádří.
3) Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
s tím, že na příštím zasedání zastupitelstva navrhne podání žádosti o bezúplatný
převod pozemků.
4) Informaci p. L. P. z Luhova, že nebude kolaudovat vrtanou domovní studnu. Důvodem
je studna s vodou s obsahem 65,6 mg/l železa, což je 328x více než povoluje norma.
Tato voda se prakticky nedá upravit a nelze ji použít ani jako užitkovou.
5) Nabídku společnosti Daruma, s.r.o., Plzeň, na prezentaci města ve zvukovém
informačním a orientačním systému v Karlových Varech s tím, že ji nebude
akceptovat.
6) Nabídku kartografického nakladatelství BEKR Břeclav na prezentaci města v souboru
cyklotras a turistických tras Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje s tím, že ji
nebude akceptovat.
7) Poděkování společnosti Aktiv 95 Opava, s.r.o., za souhlas k použití znaku města na
reklamní předměty BUTTON a dále nabídku na jejich dodávku s tím, že ji nebude
akceptovat.
8) Informace p. starosty o proběhlých jednáních od minulé schůze rady a informaci, že
předběžný audit hospodaření města Toužim bude proveden ve dnech 20. a 21.9.2010.
V Toužimi 24.5.2010

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

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

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

