Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 7 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 12.4.2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem části pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Touţim s platností od
1.5.2010 za dříve schválených podmínek.
2) Nájem části pozemku p.č. 163 o výměře 33 m2 v k.ú. Touţim s platností od 1.5.2010,
za dříve schválených podmínek.
3) Nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků p.č. 1150/3, 1212 a 1432 o celkové výměře
1 449 m2 v k.ú. Neţichov, Rostlinná a ţivočišná výroba, Ostřetín 37, s platností od
1.5.2010 do 31.12.2014, za dříve schválených podmínek.
4) Upřesnění nájmu části uhelny v Kosmové pro Lesní společnost Teplá, a.s., tak, ţe
společnost bude vyuţívat 40,44 m2 za cenu 300,- Kč /m2 ročně.
5) Ukončení nájmu zahrádky č. 2 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 220 m2 v k.ú.
Touţim k datu 30.4.2010.
6) Záměr na nájem zahrádky č. 2 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 220 m2 v k.ú.
Touţim.
7) Záměr na prodej pozemku p.č. 848/7 o výměře 10 524 m2 v k.ú. Bezděkov.
8) Záměr na prodej pozemku p.č. 594/1 o výměře 3 128 m2 v k.ú. Neţichov.
9) Poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 30 tis. Kč pro TJ Sokol Touţim.
10) Vyřazení skleníku inv. č. 18129 z majetku ZŠ Touţim.
11) Uzavření MŠ Touţim v době hlavních prázdnin od 12. července do 13. srpna 2010.
12) Finanční odměnu ředitelce ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
13) Uspořádání koncertu z díla J. A. Sehlinga v touţimském kostele v termínu 11. nebo
12. září 2010 po dohodě s farností.
14) Základní bezplatnou prezentaci města Touţim v připravované knize Karlovarský kraj
– města a obce.
15) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností JH Projekt, s.r.o., Klatovy, na
uloţení elektrického vedení do chodníku a komunikace v Tepelské ulici.
16) Zábor veřejného prostranství na náměstí J. z Poděbrad v Touţimi pro mítinky ČSSD
ve dnech 20.4. a 1., 7., 12., 23. a 29.5.2010.
17) Umístění cirkusu Cramer před pivovar ve dnech 24. a 25.4.2010.
18) Bezplatné poskytnutí pozemku v Prachometech klubům Vojenské historie z Terezína a
Mělníka ve dnech 6. aţ 10. května 2010.
19) Smlouvu na provedení stavebních prací v bývalém pivovaru v letošním roce se
společností Bolid M, s.r.o., Mariánské Lázně.
20) Smlouvu na zpracování ţádosti o dotaci na regeneraci náměstí.
21) Smlouvu na výměnu oken a vstupních dveří v budově kde jsou zubní ordinace a
laboratoř se společností Decro Bzenec s.r.o.
22) Vyuţití dotace z MPSV na úhradu mzdových nákladů DPS Touţim a navrţené
zlepšení ţivotních podmínek klientů uhradit z prostředků města.

B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Ţádost o nájem rybníka na pozemku p.č. 1486 v k.ú. Prachomety z důvodu platnosti
předchozí nájemní smlouvy.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci o připravované akciové společnosti, která by v Karlovarském kraji
zabezpečovala svoz, třídění a spalování komunálního odpadu.
3) Ţádost J. P. o byt s tím, ţe po místním šetření rozhodne o ţádosti na příští schůzi rady.
4) Ţádost S. Š. o byt s tím, ţe o ţádostech rozhodne aţ po provedených opravách bytů.
5) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe ve dnech 1. a 2. dubna 2010 čerpá řádnou
dovolenou.
6) Informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe dne 12.4.2010 je prováděna prověrka BOZP s tím,
ţe za zřizovatele se zúčastní p. Kokeš.
7) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe dne 28.4.2010 pořádá sportovní soutěţ
„Opičí dráha“.
8) Nabídku společnosti Aurock, s.r.o., Praha, na dodání stříbrného tolaru k narození
dítěte s tím, ţe nabídku nebude akceptovat.
9) Informaci Rádia Impuls o spuštění regionálního serveru www.iRegiony.cz s tím, ţe
pracovnice infocentra bude zajišťovat předávání zpráv a informací z dění ve městě.
10) Informaci MŠMT k problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.
V Touţimi 12.4.2010

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

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

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

