Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 25 / 2011
Ze schůze rady města Toužim č. 25 konané dne 21. listopadu 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Vyřazení majetku města s pořizovací cenou do 20 tis. Kč v celkové hodnotě
12 522,-Kč a návrh na vyřazení oplocení a terénních úprav u DPS čp. 468 s pořizovací
cenou 36 801,- Kč projednat na zasedání zastupitelstva.
2) Vyřazení majetku Teplárenství města Touţim s pořizovací cenou vyšší neţ 3 tis. Kč
v celkové výši 9 530,84 Kč.
3) Druhou část dodatku č. 4 Smlouvy o výpůjčce BH města Touţim na zapůjčení
majetku města v celkové hodnotě 1 112 242,- Kč k vyuţití příspěvkové organizaci.
4) Poskytnutí příspěvku obcí za dojíţdějící ţáky do ZŠ Touţim škole a jeho vyuţití na
vybavení učebny přírodopisu, počítačové učebny a sborovny v letošním roce.
5) Vyřazení majetku ZŠ Touţim s pořizovací cenou vyšší neţ 3 tis. Kč v celkové výši
9 010,- Kč.
6) Udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠ Touţim ve výši dle zápisu.
7) Nové ceníky TSM Touţim na svoz a likvidaci komunálního odpadu a ceník sluţeb
s platností od 1.1.2012.
8) Udělení finanční odměny pro ředitele TSM Touţim ve výši dle zápisu.
9) Udělení finanční odměny pro vedoucího Teplárenství města Touţim ve výši dle zápisu.
10) Udělení finanční odměny pro ředitelku MŠ Touţim ve výši dle zápisu.
11) Udělení finanční odměny pro ředitele ZUŠ Touţim ve výši dle zápisu.
12) Udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
13) Udělení finanční odměny pro členy stavební komise a komise pro občanské záleţitosti
ve výši dle zápisu.
14) Udělení finančního daru pro p. místostarostu ve výši dle zápisu.
15) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Telefónica
Czech Republic, a. s., na zřízení, provozování, údrţbu a opravy podzemního
komunikačního vedení ke stavbě „Touţim, Školní ulice, pečovatelský dům“.
16) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s., na zřízení distribuční soustavy na akci „Touţim, Ţlutická, p.č. 671,
Čestmír Starý, kNN“.
17) Smlouvu na bezúplatné vyuţití sloupu v Kosmové k umístění ukazatele rychlosti se
společností ČEZ Distribuce a.s.,
18) Přemístění ukazatele rychlosti ze Sídliště v Touţimi do Kosmové.
19) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 7/c/5/2010 ze dne 25.11.2011 rozpočtová
opatření č. 36/2011 a 37/2011.
20) Program zasedání zastupitelstva města Touţim svolaného na den 8.12.2011.
21) Text výzvy k předloţení nabídky na zajištění sluţeb Infocentra Touţim v roce 2012,
která bude zaslána třem uchazečům.
22) Konání vánočních trhů ve dnech 3., 10. a 17.12.2011.

23) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet,
s.r.o., Ústí nad Labem, na zřízení plynové přípojky přes pozemek města p.č. 3076/3
v k.ú. Touţim pro společnost STROM Praha, a.s.
24) Nájemní smlouvu s J. Lokvencem na nájem skladové haly na uloţení malovaného
dřevěného stropu ze zámku.
25) Prodlouţení provozní doby v městské knihovně v pondělí do 18 hodin, s platností od
2.1.2012, na zkušební dobu tří měsíců.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe v době vánočních prázdnin bude škola uzavřena od
23.12.2011 do 2.1.2012.
2) Informaci ředitelky ZŠ Touţim o zvolení nových členů školské rady z řad
pedagogických pracovníků a z řad rodičů na období 2011 – 2014.
3) Informaci ředitele ZUŠ Touţim o udělení ředitelského volna na den 30.11.2011.
4) Ţádost TJ Sokol Touţim o příspěvek ve výši 50 tis. Kč s tím, ţe v letošním roce jiţ
nejsou v rozpočtu prostředky na tyto aktivity a v návrhu rozpočtu na příští rok bude
počítáno s celkovou částkou pro TJ Sokol Touţim ve výši 50 tis. Kč.
5) Ţádost SDH Touţim o příspěvek na mezinárodní setkání mladých hasičů v Touţimi a
dvě připravované soutěţe v celkové výši 106 tis. Kč s tím, ţe v návrhu rozpočtu na
příští rok je na činnost SDH Touţim vyčleněna částka 100 tis. Kč.
6) Zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim.
7) Ţádost společnosti Pekosa Chodov, s.r.o., o dlouhodobý nájem nebytového prostoru
k provozování pekárny s tím, ţe po uvolnění uvaţovaného nebytového prostoru bude
dále postupováno dle zákonných podmínek pro nájemní vztahy.
8) Ţádost o.s. Drosera, Sdruţení ochrany přírody a krajiny, Bublava, o příspěvek na
činnost v rámci projektu Záchranné stanice pro handicapované ţivočichy v Bublavě
s tím, ţe příspěvek v příštím roce neposkytne.
9) Ţádost Domova sv. Josefa v Ţirči o příspěvek na činnost s tím, ţe příspěvek v příštím
roce neposkytne.
10) Informaci o sociálním podniku, který chce zajistit a provádět společnost Srdce a čin,
o.p.s., Sokolov, s cílem zaměstnat osoby sociálně vyloučené a poskytovat poradenství
v oblasti ekonomiky, vzdělávání a finanční gramotnosti.
11) Nabídku Karlovarského deníku na spolupráci s městem ve věci zveřejňování akcí a
aktualit z našeho města a nabídku inzertních sluţeb s tím, ţe ji zatím nebude
akceptovat.
V Touţimi : 21. 11. 2011
......................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

