Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 8 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 26.4.2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 66/3 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Touţim.
2) 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 dle zápisu.
3) Příspěvek na činnost SK Touţim v celkové částce 30 tis. Kč. Z této částky je 25 tis.Kč
pro oddíl kopané a 5 tis. Kč pro oddíl stolního tenisu.
4) Příspěvek na činnost Aeroklubu Touţim ve výši 8 tis. Kč
5) Příspěvek na činnost SDH Touţim ve výši 20 tis. Kč na setkání mladých hasičů na
Slovensku.
6) Příspěvek na činnost Profi Centrum Touţim ve výši 5 tis. Kč.
7) Příspěvek na činnost Svazu postiţených civilizačními chorobami ve výši 10 tis. Kč.
8) Pověření pro ZŠ Touţim na výrobu znaku města Touţim z odpadového materiálu a
předání do galerie znaků města a obcí, kterou tvoří Agentura Dobrý den.
9) Vyřazení nepotřebného, nefunkčního a opotřebovaného majetku správy městského
úřadu v celkové výši pořizovacích nákladů 15 481,- Kč.
10) Zadat rekonstrukci prádelny v DPS Touţim čp. 468 Jiřímu Chrenákovi z Touţimi a
výrobu a montáţ altánu na zahradě domu DPS čp. 124 Davidu Kvasničkovi ze Sedla.
11) Přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v Pivovarské ulici čp. 92 s tím, ţe předpis úhrady
nájmu bude vystaven po provedené opravě bytu.
12) Předloţený plán oprav v budovách ZŠ Touţim s tím, ţe o pouţití prostředků
z rezervního fondu školy rozhodne na základě samostatné ţádosti.
13) Provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v části Plzeňské ulice.
14) Nabídku společnosti Proradon, s.r.o., Karlovy Vary, na zpracování dokumentace na
úpravu komunikace u zubního oddělení.
15) Úhradu materiálových nákladů na zateplení budovy čp. 435, zubní ordinace a bývalé
plicní oddělení, z rozpočtu města a provedení prací BH Touţim.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s městem Touţim s tím, ţe
o způsobu vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodne po místním šetření členů
rady na příští schůzi.
3) Informaci o demontáţi světelných dopravních panelů před ZŠ Touţim a jejich uloţení
do garáţe.
4) Ţádost o přidělení bytu v Touţimi s tím, ţe v současné době není k dispozici ţádný
volný byt.

5) Ţádost o přidělení bytu s tím, ţe v současné době není k dispozici ţádný volný byt.
6) Zápis z kontroly BOZP provedené v ZŠ Touţim.
7) Informaci společnosti GA Energo technik, s.r.o., Plzeň, ţe 18.5.2010 bude zahájena
pokládka zemního kabelu NN v části Plzeňské a Tepelské ulice.
8) Nabídku společnosti AQUATEST, a.s., Praha, na zpracování ţádosti o dotaci
z programu ţivotního prostředí na zřízení monitorovacího vrtu, provedení čerpací
zkoušky a ověření kvality vody s tím, ţe o nabídce rozhodne po dalších informacích a
konzultaci o moţnosti vyuţití vrtu pro vodovod v Kojšovicích.
9) Ţádost OS Světlo Kadaň o poskytnutí příspěvku na činnost provozovaného
Kontaktního centra pro drogově závislé s tím, ţe příspěvek na činnost tohoto OS
v letošním roce neposkytne.
10) Nabídku společnosti Proradon, s.r.o., Karlovy Vary, na zpracování projektové
dokumentace na autobusovou zastávku v Prachometech a parkoviště a chodník
v Tepelské ulici s tím, ţe pověřila p. starostu, aby po konzultaci s dalším projektantem
zadal tyto projekty výhodnější nabídce.
11) Informaci SDH Touţim, ţe dne 8.5.2010 pořádají 1. ročník noční soutěţe v disciplíně
poţární útok. Soutěţ proběhne od 21:00 hod. na autobusovém nádraţí v Touţimi.
12) Informaci p. starosty, ţe podepsal smlouvu na dotaci na opravu cesty ke kapličce
v Lachovicích.
V Touţimi 26.4.2010

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

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

