Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 3 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 8.2.2010
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ukončení nájemní smlouvy na nájem bývalé uhelny v Kosmové k datu 31.1.2010.
2) Záměr na nájem bývalé uhelny v Kosmové.
3) Nájem části pozemku p.č. 3047/2 o výměře 340 m2 v k.ú. Touţim společnosti
STROM Praha, a.s., středisko Touţim, s platností od 1.1.2010 za cenu 3,- Kč/m2
ročně.
4) Nájem části pozemku p.č. 2843/9 o výměře 156 m2 v k.ú. Touţim příspěvkové
organizaci Územní zdravotnická záchranná sluţba Karlovarského kraje s platností od
1.1.2010 za cenu 3,- Kč/m2 ročně.
5) Nájem části pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Touţim s platností od
1.1.2010 za cenu 100,- Kč/m2 ročně.
6) Výsledek dokladové inventarizace majetku města provedené k datu 31.12.2009.
7) Odpisový plán majetku MŠ Touţim na rok 2010.
8) Vyuţití prostředků z rezervního fondu MŠ Touţim na opravu elektroinstalace, opravu
tělovýchovných zařízení na zahradě a výměnu podlahové krytiny třetí třídy školy.
9) Změnu pracovní doby pracovnice KIC Touţim.
10) Návrh na uzavření nájemní smlouvy s OS Karlovarské dopravní muzeum na prostory
u objektu čp. 5 v Třebouni.
11) Návrh na uzavření dohody s OS Český západ na provádění údrţby veřejných pozemků
v Dobré Vodě, Branišově, Bezděkově, Neţichově a Prachometech. Uzavřením dohody
pověřila ředitele TSM Touţim.
12) Nevydání předběţného souhlasu k výstavbě fotovoltaických elektráren v katastru
města Touţim.
13) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2
Czech Republic, a.s., pro účel napojení 22 nových RD v Tepelské ulici v Touţimi na
stávající síť elektronických komunikací.
14) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2
Czech Republic, a.s., pro účel napojení 39 nových RD v Janově ulici v Touţimi na
stávající síť elektronických komunikací.
15) Nákup tří radarů od společnosti Bártek-rozhlasy, s.r.o., Valašské Meziříčí a umístění
dvou kusů před ZŠ Touţim a jednoho kusu na Sídlišti.
16) Nákup nového veřejného osvětlení do rekonstruovaného parku na Sídlišti.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.

2) Ţádost Lesní společnosti Teplá, a.s., Teplá a společnosti NB product, s.r.o., Praha 1, o
nájem shodných pozemků k zemědělské činnosti s tím, ţe o ţádostech rozhodne po
společném jednání obou ţadatelů.
3) Oznámení ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 1.2. do 12.2.2010 čerpá řádnou
dovolenou. V době nepřítomnosti ji zastupuje pí Mgr. Jana Zelená.
4) Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009 ZŠPaMŠ Touţim s tím, ţe hospodaření
příspěvkových organizací bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
5) Protokol z kontroly provedené Českou školní inspekcí v ZŠPaMŠ Touţim.
6) Poţadavek ředitelky ZŠ Touţim na výši příspěvku na rok 2010 s tím, ţe při přípravě
rozpočtu na letošní rok bude plánovaný příspěvek konzultován s pí ředitelkou.
7) Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009 MŠ Touţim s tím, ţe hospodaření
příspěvkových organizací bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva města
Touţim.
8) Ţádost ředitelky MŠ Touţim o převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2009 do rezervního fondu s tím, ţe o převedení rozhodne zastupitelstvo města Touţim
na příštím zasedání.
9) Zprávu o stavu veřejného pořádku ve sluţebním obvodu OO-PČR Touţim v roce 2009
s tím, ţe k řešení opakujících se problémů pozve na některou příští radu vedoucího
OO-PČR Touţim.
10) Poţadavek Karlovarského kraje na zabezpečení integrace azylantů v roce 2010 s tím,
ţe město nemá volné vhodné bytové prostory.
11) Nabídku společnosti Finance Zlín, a.s., na obstarání prodeje akcií České spořitelny
s tím, ţe ji nebude akceptovat.
12) Poţadavek o příspěvek na činnost SDH Třebouň s tím, ţe do návrhu rozpočtu na
letošní rok zařadí příspěvek ve výši 15 tis. Kč a navrhne obyvatelům Třebouně
vytvoření osadního výboru.
13) Poţadavek OS Přátelé touţimské mládeţnické dechovky o příspěvek na činnost
kapely s tím, ţe do návrhu rozpočtu na letošní rok bude zařazeno zvýšení příspěvku
pro ZUŠ Touţim o 10 tis. Kč, které budou vázány na činnost dechovky a dále
10 tis. Kč jako příspěvek občanskému sdruţení.
14) Další informace p. starosty o proběhlých jednáních od minulé schůze rady.
V Touţimi 8.2.2010
..................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

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

