Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 4 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 22.2.2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 3304 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Touţim.
2) Prodlouţení termínu úhrady finančního vyrovnání na základě směnné smlouvy do
30.4.2010.
3) Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Touţim v roce 2009.
4) Hospodaření příspěvkových organizací, z nichţ všechny vykázaly v roce 2009 zisk
s tím, ţe na zasedání zastupitelstva bude podána zpráva o hospodaření všech
příspěvkových organizací, včetně návrhu na převod zlepšeného hospodářského
výsledku do rezervního fondu příspěvkových organizací.
5) Odpisový plán TSM Touţim na rok 2010.
6) Plán veřejnosprávních kontrol, které budou provedeny u všech příspěvkových
organizací v průběhu roku 2010.
7) Bezplatné zapůjčení sportovní haly dne 17.3.2010 HZS Karlovarského kraje, stanice
Touţim, na uspořádání fotbalového turnaje.
8) Smlouvu o právu provést stavbu Touţim, výstavba RD par. č. 1459, kNN a pověřila p.
starostu jejím podpisem.
9) Souhlas ke zřízení stavby inţenýrských sítí na pozemku města p.č. 3069/2 .
10) Prodlouţení data splátky půjčky na vybavení ordinace do konce března 2010.
11) Podnájem nevyuţitých nebytových prostor ke zřízení prodejny Second-handu.
12) Nájemní prostory vyuţívané zubaři a zubní laboratoří nově prověřit a stanovit nájem
za skutečně vyuţívané prostory, včetně všech nákladů na spotřebované energie.
13) Za nájemní prostory vyuţívané lékaři pouze jeden den v týdnu ponechat úhradu pouze
za vyuţívanou dobu.
14) Plán oprav Bytového hospodářství města Touţim na rok 2010.
15) Datum zasedání zastupitelstva města Touţim na den 18.3.2010 v 17:00 hod v zasedací
místnosti MěÚ Touţim a program zasedání.
B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Vydání souhlasného stanoviska k výstavbě fotovoltaické elektrárny na vlastních
pozemcích v Prachometech.
2) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, na uloţení zemního kabelu NN.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.

2) Ţádosti společností Lesní společnost Teplá, a.s. a NB product s.r.o. Teplá, o nájem
shodných pozemků k zemědělské činnosti s tím, ţe s definitivní platností rozhodne na
příští schůzi rady.
3) Ţádost ředitelky ZŠ Touţim o převedení zlepšeného hospodářského výsledku školy do
rezervního fondu s tím, ţe na příštím zasedání zastupitelstva navrhne převedení
zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu školy.
4) Informaci o vytváření koncepce nakládání s odpady v Karlovarském kraji s tím, ţe na
příštím zasedání zastupitelstva města Touţim bude podána nejnovější informace.
5) Informaci o nákladech města na provoz odpadového hospodářství v roce 2009.
6) Ţádost ředitele TSM Touţim o příspěvek na provoz v roce 2010 s tím, ţe
s poţadavkem se bude počítat při přípravě návrhu rozpočtu na letošní rok.
7) Ţádost o nájem bytu s tím, ţe v současné době není k dispozici ţádný volný byt.
8) Nabídku společnosti Domovem české hudby na uspořádání koncertu z díla skladatele
J.A. Sehlinga s tím, ţe poţádá o konkrétní nabídku s poţadavky na koncertní prostory
a podrobnější informace o koncertu.
9) Informaci ředitele ZUŠ Touţim o zapojení školy do grantového projektu Podpora
dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ Karlovarského kraje.
V Touţimi 22.2.2010
.................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

