Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 23 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 24. října 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Uzavření MŠ Touţim v době od 23.12. do 30.12.2011.
2) Doplnění usnesení A/11 ze dne 26.4.2010 o ustanovení, ţe s nájemcem bytu č. 2
v domě čp. 92 v Pivovarské ulici bude uzavřena nájemní smlouva s platností od
1.11.2011 do 30.10.2012, s moţností prodlouţení nájemní smlouvy.
3) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na poloţení kabelu
NN v rámci stavby „Touţim, výstavba RD, p.p.č. 1459, kabel NN“ s náhradou
navýšenou o DPH a pověřuje p. starostu jejím podpisem.
4) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 7/c/5/2010 rozpočtová opatření č. 31/2011 aţ
34/2011.
5) Přijetí věcného daru od společnosti Marbes Consulting, s.r.o., Plzeň pro ZŠPaMŠ
Touţim a to keramickou pec včetně zakládacího setu, v celkové hodnotě 40 800,- Kč.
6) Udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
7) Poskytnutí finančního daru pro p. starostu ve výši dle zápisu.
8) Příspěvek obcí na dojíţdějící ţáky do ZŠ Touţim ve výši 4 500,- Kč na školní rok
2011/2012.
9) Příspěvek o.s. Cesta z města na zajištění provozu Infocentra a dalších sjednaných
činností do konce roku 2011 ve výši 50 tis. Kč.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1)
2)
3)
4)

Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
Výsledek hospodaření města za III. čtvrtletí letošního roku.
Informace pracovnice OŢP o realizovaných akcích svého oddělení.
Nabídku obchodníka s cennými papíry na zprostředkování prodeje akcií společnosti
Česká spořitelna s tím, ţe ji nebude akceptovat.
5) Ţádost TJ Sokol Touţim o příspěvek na činnost v roce 2012 s tím, ţe poţadavek bude
dle moţnosti zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
6) Ţádost obyvatel zadního Luhova o opravu příjezdové silnice s tím, ţe se město pokusí
získat dotaci na opravu z programu na údrţbu lesních cest.
7) Výroční zprávu o činnosti ZŠPaMŠ Touţim za školní rok 2010/2011.
V Touţimi 24. 10. 2011
.......................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

