Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 9 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 10. 5. 2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 1459/18 o výměře 883 m2 v k.ú. Touţim.
2) Záměr na prodej části pozemku p.č. 2977/5 o výměře 120 m2 v k.ú. Touţim.
3) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 12 na části pozemku p.č. 1399/1 o výměře
220 m2 v k.ú. Touţim k datu 30.6.2010.
4) Záměr na nájem zahrádky č. 12 na části pozemku p.č. 1399/1 o výměře 220 m2 v k.ú.
Touţim.
5) Záměr na nájem nebytového prostoru, bývalého plicního oddělení v čp. 435
v Touţimi.
6) Vyřazení šesti kusů nefunkčních a neopravitelných předmětů z evidence ZUŠ Touţim
s celkovou pořizovací hodnotou 11 069,70 Kč.
7) Úhradu mzdových nákladů na kuchařku školní kuchyně ZŠ Touţim do výše příjmů za
účtované mzdové náklady za obědy pro zaměstnance ZŠP a ZUŠ Touţim.
8) Poskytnutí dalšího příspěvku ve výši 5 tis. Kč pro SK Touţim, oddíl stolního tenisu.
9) Prodlouţení provozování sázkové kanceláře Tipsport Praha v restauraci v Sokolovně
do 31.12.2010.
10) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce na pokládku zemního kabelu NN v Plzeňské ulici a pověřila p.
starostu podpisem smlouvy.
11) Ţádost ČSSD Karlovy Vary o zábor veřejného prostranství k uspořádání volebního
mítinku dne 26.5.2010 od 16:30 do 17:30 na náměstí v Touţimi.
12) Souhlasné vyjádření k licenčnímu řízení pro dopravce VV autobusy, s.r.o., Václavské
nám. 56/802, Praha 1 na provozování osobní autobusové dopravy v našem regionu.
13) Plán rozvoje kvality poskytovaných sociálních sluţeb pro pečovatelskou sluţbu na
období 2009 – 2017.
14) Nabídku společnosti GA Energo technik, s.r.o., Plzeň, na rekonstrukci části veřejného
osvětlení v Plzeňské ulici s pouţitím lamp Malaga SGS 100 se sodíkovými
výbojkami.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost společnosti Toreal, s.r.o., Královské Poříčí o sponzorský dar s tím, ţe
sponzorský dar neposkytne.
3) Návrh obyvatel Třebouně na zřízení osadního výboru s tím, ţe návrh bude předloţen
na příští zasedání zastupitelstva města Touţim.
4) Zprávu z prověrky BOZP provedené v ZŠPaMŠ Touţim.

5) Nabídku na prezentaci města v letní příloze Druhé bydlení časopisů Bydlení Stavby
Reality, Projekt a Reality s tím, ţe nabídku nebude akceptovat.
6) Poţadavek na opravu alespoň první části prašné komunikace ke koupališti s tím, ţe o
provedení opravy rozhodne po místním šetření.
V Touţimi 10.5.2010

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

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

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

