Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 19 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 19. 10. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem všech zemědělsky vyuţívaných pozemků v katastru města Touţim.
2) Roční nájemné za zemědělsky vyuţívané pozemky s platností od 1. 1. 2010 v tomto
rozsahu:
1 000,- Kč/ha ........ za louky a pastviny
400,- Kč/ha ........ za ornou půdu
300,- Kč/ha ........ za ostatní plochy
3) Upravit uvolněný byt v Druţstevní ulici na byt I. kategorie.
4) Ţádost o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku na částech pozemků p.č. 156/1 a p.č.
66/3 o výměře 370 m2 v k.ú. Touţim k datu 31.12. 2009.
5) Ţádost o nájem části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Touţim s platností
od 1. 11. 2009, za dříve schválených podmínek.
6) Souhlasné stanovisko k umístění plechové garáţe na pozemku p.č. 2843/6 sousedícím
s pozemkem p.č. 2843/16, který je ve vlastnictví města Touţim.
7) Výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací k datu 30. září 2009.
8) A provádí, v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 10/2/2009 ze dne 26. 3. 2009 rozpočtová
opatření č. 35/2009 a č. 36/2009.
9) Finanční odměnu pro ředitelku ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
10) Kladné vyjádření k licenčnímu řízení k ţádosti o udělení licence k provozování
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce ČSAD Jindřichův Hradec na linku
Jindřichův Hradec – České Budějovice – Písek – Plzeň – Touţim – Karlovy Vary.
11) Ţádost OO Policie ČR Touţim o bezplatné pouţití sportovní haly v Touţimi na
Vánoční turnaj v sálové kopané dne 5. 12. 2009.
B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1872/1 v k.ú. Dobrá Voda.
2) Ţádost předsedy o.s. Natura 99, o půjčku na zakoupení domu v Chyši.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Výsledek projednání aktuálních úkolů s ředitelem TSM Touţim.
3) Informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe ve dnech 26. a 27.10.2009 bude vyhlášeno
ředitelské volno.

4) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe ve dnech 26. a 27.10.2009 bude vyhlášeno
ředitelské volno.
5) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe se ve dnech 21. a 22.10.2009 zúčastní odborného
semináře.
6) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe ve dnech 26. a 27.10.2009 bude vyhlášeno
ředitelské volno v ZŠP.
7) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o úrazu ţáka ZŠP.
8) Výroční zprávu o činnosti ZŠPaMŠ Touţim za školní rok 2008/2009.
9) Informaci praktické lékařky MUDr. Ivy Weilguny, ţe v čekárně ordinace v Kostelní
ulici čp. 69 v Touţimi je umístěn automatický externí defibrilátor s tím, ţe informace
bude zveřejněna v Touţimských novinách.
10) Ţádost o přidělení bytu v Kostelní ulici s tím, ţe o přidělení bytu bude rozhodnuto aţ
po jeho opravě.
11) Informaci p. starosty o provedení první části auditu hospodaření města Touţim
s výsledkem bez závad.
V Touţimi 19. 10. 2009
................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

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

