Schůze rady města Toužim
Usnesení č. 6 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 22.3.2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Na základě výběrového řízení jmenovat ředitelem TSM Toužim p. Františka Kollera
s účinností od 1.6.2010.
2) Záměr na prodej pozemku p.č. 41 o výměře 448 m2 v k.ú. Dobrá Voda.
3) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku na části pozemku p.č. 3166/2 o výměře 33
m2 v k.ú. Toužim k datu 30.4.2010.
4) Záměr na nájem zahrádky na části pozemku p.č. 3166/2 o výměře 33 m2 v k.ú.
Toužim.
5) Záměr na nájem zemědělsky využívaných pozemků p.č. 1150/3, 1212 a 1432 o
celkové výměře 1 449 m2 v k.ú. Nežichov.
6) Nájem bývalé uhelny v Kosmové společnosti Lesní společnost Teplá, Máchova 442,
Teplá, s platností od 1.4.2010 na dobu neurčitou za dříve schválených podmínek.
7) Nájem zemědělsky využívaných pozemků p.č. 1055/3, 1128/2, 1128/3, 1145/3,
1145/4, 1150, 1182 a 1218 o celkové výměře 14 178 m2 v k.ú. Nežichov Zdeňku
Jandovi, rostlinná a živočišná výroba, Ostřetín 37, s platností od 1.4.2010 do
31.12.2014 za dříve schválených podmínek.
8) Dohodu se společností NB product, s.r.o., provozovna Teplá, o úhradě náhrady nájmu
za zemědělsky využívané pozemky bez uzavřené nájemní smlouvy v roce 2008 a 2009
ve výši původních nájemních podmínek.
9) Přidělení volného bytu v DPS Toužim s platností od 1.4.2010.
10) Podání návrhu na vyhlášení památného stromu – dubu v Radyni.
11) Z důvodu finanční náročnosti zatím neprovádět čipování psů.
12) Prominutí poplatku za využití sálu Sokolovny k přednášce v rámci konference Dějiny
staveb Nečtiny 2010, pořádané Klubem Augusta Sedláčka z Plzně dne 27.3.2010.
13) Jednorázové ocenění náhrad za zřízení věcného břemene liniových staveb na
pozemcích města Toužim částkou 50,- Kč za běžný metr, minimálně však 1 000,- Kč
za jednotlivý případ.
14) Uzavření místních komunikací a vedení objížděk v katastru města Toužim v době
trvání automobilové soutěže „I. ARTFordSPORT Rallye Plzeň 2010“ ve dnech 10. a
11.4.2010.
15) Nabídku společnosti Decro Bzenec s.r.o., Bzenec, na dodávku a montáž oken a
vstupních dveří v části budovy čp. 435, kde jsou zubní ordinace a pověřila p. starostu
podpisem smlouvy.
16) Termíny schůzí rady města Toužim ve 2. a 3. čtvrtletí 2010.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Žádost o byt s tím, že v současné době není žádný volný byt k dispozici.
3) Nabídku Mgr. Miloslava Hýska na zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci náměstí
J. z Poděbrad v Toužimi s tím, že bude zařazena do připravovaného výběrového řízení
na zpracovatele žádosti o dotaci.
4) Nabídku na zpracování žádosti o dotaci z programu Lidské zdroje a zaměstnanost
s tím, že ji nebude akceptovat.
5) Poděkování OS Přátelé toužimské mládežnické dechovky za finanční příspěvek s tím,
že statutární zástupce sdružení se dostaví na úřad k sepsání smlouvy o příspěvku.
6) Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Bytové hospodářství města
Toužim v roce 2009.
V Toužimi 22.3.2010

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

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

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

