Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 27/2011
Ze schůze rady města Toužim č. 27 konané dne 19. prosince 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Revokaci usnesení č. 26/2011, bod A/10, ze dne 5.12.2011.
2) Nájem restaurace v Sokolovně pí S. Pavlíčkové s platností od 1.1.2012 do 31.12.2013
za cenu 300,- Kč/m2 ročně, plus náklady za energie. Nájemce má přednostní právo na
podávání piva na akcích v sále Sokolovny, a dále je zakázáno točení piva přímo v sále
Sokolovny.
3) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 7/c/5/2010 ze dne 25.11.2010 rozpočtová
opatření č.45/2011 aţ 50/2011.
4) Plán veřejnosprávních kontrol příjemců příspěvků a všech příspěvkových organizací
na rok 2012.
5) Směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku města č. 3/2011 s platností od
1.1.2012.
6) Navýšení mzdových prostředků Teplárenství města Touţim na rok 2011 z částky
1.117 tis. Kč na 1.137 tis. Kč.
7) Stanovení limitu prostředků na mzdy pro Teplárenství města Touţim na rok 2012
v celkové výši 836 tis. Kč.
8) Stanovení limitu prostředků na mzdy pro Bytové hospodářství města Touţim na rok
2012 v celkové výši 1 214 tis. Kč.
9) Sníţení nájmu za byt v Komárově č.p. 29, R. Štefanové, na částku 600,- Kč, plus
zálohy na sluţby, s platností od 1.1.2012 a úhradu dluţné částky za nájem dle
splátkového kalendáře do 31.10.2012.
10) Odvolat na vlastní ţádost z funkce velitele jednotky SDH Touţim p. M. Straku k datu
31.12.2011.
11) Přidělení finančního daru p. M. Strakovi za dlouholetý výkon funkce velitele jednotky
SDH Touţim, ve výši dle zápisu.
12) Jmenovat novým velitelem jednotky SDH Touţim p. J. Horníka ml., s platností od
1.1.2012.
13) Poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč pro o.s. Babybox pro odloţené děti,
které zřizuje v Karlovarské krajské nemocnici 48. český babybox.
14) S platností od 1.1.2012 úhradu za věcné břemeno ve výši 500,- Kč za běţný metr,
minimálně však 5 000,- Kč za jednotlivý případ.
15) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., pro vkladové
řízení do katastru nemovitostí na akci Touţim střed – Plzeňská, kNN a pověřila
p.starostu podpisem smlouvy.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Informaci p. starosty o uskutečněné schůzce s obyvateli domu č.p. 377 a 378, ve věci
stíţnosti na parkování vozidel před vchody.
2) Výsledek výběrového řízení na poskytování sluţeb Infocentra v následujících dvou
létech s tím, ţe tuto sluţbu, včetně zajištění dalších kulturních a společenských akcí,
bude zajišťovat o.s. Cesta z města.
3) Výsledný protokol o provedení revize knihovního fondu v Městské knihovně Touţim.
4) Závěrečnou hodnotící zprávu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Do škol
bez bariér“ pro ZŠPaMŠ Touţim od Nadace ČEZ.
5) Ţádost o byt p. J.Borka s tím, ţe v současné době není ţádný vhodný byt volný.
6) Ţádost Nadace pro transplantace kostní dřeně o finanční podporu s tím, ţe všichni
členové rady zaslali dárcovskou SMS.
7) Ţádost agentury RIWAL, Chomutov, o příspěvek na vydání mapy Karlovarského
kraje, Karlových Varů a případně Touţimi s tím, ţe ji nebude akceptovat.
8) Informaci ředitele ZUŠ Touţim o závadách zjištěných při revizi elektroinstalace s tím,
ţe v nejbliţší době nechá prověřit rozsah poškození střechy a dle náročnosti opravy
rozhodne o způsobu a termínu odstranění závady.
9) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe mateřská škola Domeček bude v době
vánočních prázdnin, tj. od 23.12.2011 do 2.1.2012 uzavřena.
10) Nabídku makléřské společnosti YSAT Plzeň, s.r.o., na pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu pro město Touţim.
11) Informaci ředitelky ZŠ Touţim o zvětšující se prasklině v podlaze v přízemí u šaten
pavilonu A s tím, ţe v případě potvrzení zvětšující se praskliny bude k posouzení
pozván odborník.
V Touţimi 19. 12. 2011

.........................................
Roman STRAKA
místostarosta

.............................................
Alexandr ŢÁK
starosta

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

