Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 1 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 11.1.2010

A) Rada města po projednání schvaluje:
1) Záměr na nájem části pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Touţim.
2) Záměr na nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků uvedených v příloze zápisu o
celkové výměře 100,0795 ha v k.ú. Dobrá Voda, Bezděkov, Branišov, Luhov,
Neţichov a Třebouň.
3) Záměr na nájem části pozemku p.č. 3042/2 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Touţim.
4) Záměr na nájem části pozemku p.č. 2843/9 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Touţim.
5) Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3082/1 o výměře 9 m2 v k.ú.
Touţim k datu 31.12.2009.
6) Zvýšení cen za svoz a likvidaci komunálního odpadu v souvislosti se zvýšením DPH
s platností od 1. 1. 2010.
7) Navýšení počtu ţáků ve třídě 7. A ZŠ Touţim na počet ţáků 31 od 4.1.2010.
8) Poskytnutí kontejnerů na komunální a tříděný odpad na akci Mistrovství Evropy
v akrobacii motorových letadel, v termínu od 1. do 12.9.2010, pořádanou Aeroklubem
Touţim, včetně zařazení finančního příspěvku ve výši 8 tis. Kč do návrhu rozpočtu na
rok 2010.
9) Návrh kulturních akcí pořádaných střediskem KIC města Touţim včetně zařazení
předpokládaných nákladů na činnost střediska do návrhu rozpočtu na rok 2010.
10) Přihlášení města Touţim do programu Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách a ve spolupráci s OS Český západ zpracovat přihlášku do programu.
11) Dodrţování schválené vyhlášky o poplatku ze psů v plném rozsahu.
12) Podání ţádostí o dotace z programu MAS Vladař.

B) Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Nesouhlas ředitelky MŠ Touţim s bezúplatným převodem sklepa na zahradě školy
s tím, ţe v případě trvajícího nesouhlasu připraví podklady na zrušení bezúplatného
převodu pro zastupitelstvo.
3) Ţádost o byt s tím, ţe v současné době město nemá vhodný byt k dispozici a o
ţádostech bude rozhodovat po provedení oprav volných bytů.

4) Ţádost OS Aragonit o finanční příspěvek na XI. ročník hudebního festivalu zdravotně
postiţených v Karlových Varech, Chebu a Františkových Lázních s tím, ţe příspěvek
město neposkytne.
5) Informaci o přípravě projektu na autobusovou zastávku v Prachometech s tím, ţe
město poţádá Karlovarský kraj o převod části pozemku, kde bude umístěna čekárna.
6) Informaci o přípravě výběrového řízení na funkci ředitele TSM Touţim.
7) Informace starosty o proběhlých jednáních od minulé schůze rady.
V Touţimi 11. 1. 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.

