Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 24 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 7. listopadu 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) K zamezení parkování osobních automobilů před vchody domu čp. 377 a 378 označit
tento prostor vodorovným označením značkou V12a.
2) Bezúplatný nájem části plochy hřiště a šaten v hale sportovního areálu na den
14.7.2012 s tím, ţe výtěţek akce bude věnován Kojeneckému ústavu v Karlových
Varech.
3) Přidělení bytu v domě čp. 92 v Pivovarské ulici P. Procházkovi s platností od
1.12.2011 na dobu určitou a to do 30.11.2012 s podmínkou, ţe do konce listopadu
2011 uhradí dluţné nájemné.
4) Přidělení bytu v přízemí domu čp. 169 v Plzeňské ulici M. Janičové, po provedení
nutných oprav, na dobu jednoho roku.
5) Přidělení bytu ve druhém podlaţí domu čp. 169 v Plzeňské ulici M. Lukáčové, po
uvolnění a provedení nutných oprav, na dobu jednoho roku.
6) Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce TSM Touţim a pověřila p. starostu jejím podpisem.
7) Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce MŠ Touţim a pověřila p. starostu jejím podpisem.
8) První část dodatku č. 4 Smlouvy o výpůjčce BH Touţim.
9) Uzavření dohody o provedení práce a to kontroly evidence a revize kniţního fondu
v Městské knihovně ve dnech 16.11. aţ 2.12.2011.
10) Název zakládané obchodní společnosti „Městské lesy Touţim, s.r.o., Sídliště 428,
364 01 Touţim“.
11) 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, rozpočtové
opatření č. 35/2011.
12) Připravit na příští schůzi rady konkrétní poţadavky města a další náleţitosti poptávky
na poskytování sluţby Infocentra v příštím roce.
13) Zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok opravu výtluků na komunikace z Luhova do
zadního Luhova frézovanou drtí.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informace zástupců OO Policie ČR Touţim o bezpečnostní situaci v Touţimi.
3) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe na den 18.11.2011 uděluje ředitelské volno
pro ţáky ZŠP.
4) Ţádost S. Pavlíčkové o prodlouţení nájemní smlouvy na restauraci v Sokolovně s tím,
ţe po zveřejnění záměru na nájem musí podat novou ţádost.

5) Informaci pracovnice Městské knihovny o otevírací době knihovny s tím, ţe bude
projednána moţnost prodlouţení otevírací doby.
6) Nabídku bezdrátového rozhlasu pro město Touţim s tím, ţe ji zatím nebude
akceptovat.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Ţádost Y. Bradové o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory
města v domě čp. 53 v Touţimi.
2) Záměr na nájem nebytového prostoru v domě čp. 104 na nám. J. z Poděbrad
v Touţimi.
3) Ţádost Hany Balákové – výkup kovového odpadu a barevných kovů, o souhlas
s provozováním výkupny v Touţimi.
V Touţimi 7. 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.

