Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 5 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 8.3.2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú.
Touţim k datu 31.3.2010.
2) Nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků p.č. 858/3, 858/6, 947/1, 975/3 975/4,
1055/2, 1087/2, 1087/3, 1145/2 a 1226/5 o celkové výměře 2,1274 ha společnosti
Václav Páník, AGROS, Touţim, s platností od 9.3.2010 do 31.12.2014, za dříve
schválených podmínek.
3) Nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků, uvedených v příloze zápisu, o celkové
výměře 100,0795 ha společnosti NB product, s.r.o., provozovna Teplá, s platností od
9.3.2010 do 31.12.2014, za dříve schválených podmínek.
4) Záměr na nájem části pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Touţim.
5) Zvýšení pokladního limitu příjmové pokladny na 30 000,- Kč.
6) Ukončení nájemního vztahu k bytu v DPS Touţim, Malé Náměstí 468, Touţim,
dohodou k 31.3.2010.
7) Směrnici o stanovení výše příspěvku na úhradu části nákladů spojených
s poskytováním základního uměleckého vzdělávání a Směrnici ke správnímu řízení
ZUŠ Touţim.
8) Účast města Touţim v připravovaném honebním společenstvu Touţim – Komárov,
vloţení 161,6146 ha honebních pozemků a pověřuje p. starostu podpisem přihlášky za
člena honebního společenstva.
9) Udělení souhlasu s uţitím znaku města Touţim k vytvoření sběratelské kolekce znaků
měst a obcí ČR a jeho poskytnutí v elektronické podobě.
10) Kladné vyjádření k licenčnímu řízení k provozování veřejné linkové osobní dopravy
pro dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary na linku 421 232 Karlovy
Vary – Plzeň.
11) Odvod chybně určené daně z příjmu fyzických osob zjištěný při daňové kontrole
Finančního úřadu.
12) Zakoupení kašny z vymývaného betonu a její umístění na hřbitov.
13) Přidělení bytu v domě čp. 435 o velikosti 1 + 1 s platností od 1.4.2010 na dobu
neurčitou.
14) Komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele TSM Touţim.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Výroční zprávu o poskytování informací v roce 2009 předloţenou ředitelkou ZŠPaMŠ
Touţim.
3) Informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe v době jarních prázdnin bude probíhat úklid
jednotlivých úseků školy.

4) Informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe v době od 8.3. do 12.3.2010 bude čerpat řádnou
dovolenou.
5) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe v době od 8.3. do 12.3.2010 bude čerpat řádnou
dovolenou.
6) Nabídku společnosti Centropol Energy na dodávku silové elektřiny a plynu s tím, ţe
nabídku na dodávku elektřiny nebude akceptovat a nabídky na dodání plynu pro TSM
Touţim a ZŠ Touţim budou předány příspěvkovým organizacím a případná změna
dodavatele je plně v kompetenci ředitelů PO.
7) Informaci HZS Karlovarského kraje o dotacích na poţární techniku v příštím roce
s tím, ţe v současné době nelze říci, zda v příštím roce bude mít město prostředky ve
výši cca 2 mil. Kč k dispozici na zakoupení nového vozidla.
8) Ţádost společnosti ČEZ Distribuce o vyjádření k plánované stavbě Touţim, Plzeňská
ulice kabel NN s tím, ţe na příští schůzi rady připraví návrh ocenění takovýchto
věcných břemen.
9) Získání dotace z Programu záchrany architektonického dědictví 2010 ve výši
980 tis. Kč na obnovu bývalého pivovaru.
10) Informaci starosty o účasti na úvodním semináři pro nové lokality Agentury pro
sociální začleňování v romských lokalitách.
11) Informaci o názoru sdruţení obcí Ekoodpady na připravovaný projekt nakládání
s odpady s tím, ţe na zasedání zastupitelstva navrhne pověřit p. starostu k dalšímu
jednání o vstupu do projektu „Integrovaný systém nakládání s komunálním odpadem
v Karlovarském kraji“.
12) Návrh rozpočtu na letošní rok, včetně zpracované přílohy, kde jsou konkretizovány
jednotlivé plánované akce s tím, ţe na zasedání zastupitelstva doporučí jeho schválení.
V Touţimi 8.3.2010

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

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

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

