Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 22 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 10. října 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem části pozemku p.č. 612 o výměře 440 m2 v k.ú. Smilov u Štědré s platností od
1.11.2011 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
2) Nájem části pozemku p.č. 1729/5 o výměře 2 800 m2 v k.ú. Touţim Modelářskému
klubu RCA Touţim, s platností od 1.11.2011 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
3) Nájem bytu č. 5 v domě č.p. 395, Plzeňská ulice, Touţim s platností od 1.11.2011 na
dobu určitou a to do 31.10.2012.
4) Vyřazení majetku ZUŠ Touţim s celkovou pořizovací cenou 5 220,- Kč s tím, ţe
vyřazený majetek bude předán k likvidaci oprávněné osobě.
5) Uhrazení smluvní pokuty od Karlovarského kraje udělenou ZŠPaMŠ Touţim, za
pozdní doručení vyúčtování poskytnutého příspěvku, ve výši 520,- Kč z účtu města a
sníţení příspěvku města škole o tuto částku.
6) Vyřazení majetku MŠ Touţim s celkovou pořizovací cenou 24 525,- Kč s tím, ţe
vyřazený majetek bude předán k likvidaci oprávněné osobě.
7) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 7/c/5/2010 rozpočtové opatření č. 29/2011 a
30/2011.
8) Prominutí nájmu sálu Sokolovny na akci III. Zubařský ples organizovaný p. MUDr.
Jaroslavem Kolesou a jehoţ výnos bude věnován Kojeneckému ústavu v Karlových
Varech. Organizátor uhradí pouze náklady na energie a prominutý nájem bude po
vyčíslení sponzorským darem města.
9) Příspěvek TJ Zora Praha ve formě zakoupení 8 ks dodaných plánovacích kalendářů.
10) Zastavení projekčních prací na revitalizaci objektů a areálu touţimského zámku.
11) Vyzvat p. J.Hoťě k odstranění lavičky svévolně umístěné do asfaltové plochy před
vchodem do domu č.p. 377 a uvedení povrchu do původního stavu.
12) Převod prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu TSM Touţim do
investičního fondu TSM Touţim.
13) Ukončení víkendového přistavování kontejneru na velkoobjemový odpad před sběrný
dvůr TSM z důvodu zneuţívání této sluţby.
14) Vítězem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Separovaný sběr odpadu
v Touţimi a přilehlých obcích“ společnost RESUR spol. s r. o. Karlovy Vary, která
podala nejvýhodnější nabídku z osmi zúčastněných společností.
15) Svolat zasedání zastupitelstva města Touţim na úterý 25.10.2011 v 17:00 hod. do
zasedací místnosti MěÚ Touţim.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci pracovníků makléřské firmy o vyhodnocení současného pojištění majetku
města a návrh na další postup s cílem získat výhodnější podmínky a větší rozsah
pojištění majetku i odpovědnosti.
3) Poţadavek ředitelky ZŠ Touţim o příspěvek na rok 2012 s tím, ţe poţadavek bude dle
moţnosti zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
4) Informaci ředitelky ZŠ Touţim o vyhlášení ředitelského volna na den 18.11.2011.
5) Poţadavek ředitele ZUŠ Touţim o příspěvek na rok 2012 s tím, ţe poţadavek bude
zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
6) Informaci ředitele ZUŠ Touţim o vyhlášení ředitelského volna na den 25.10.2011.
7) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době 3. a 4.10.2011 čerpala řádnou
dovolenou.
8) Poţadavek ředitelky MŠ Touţim o příspěvek na rok 2012 s tím, ţe poţadavek bude
dle moţnosti zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
9) Poţadavek vedoucího BH Touţim o příspěvek na rok 2012 s tím, ţe poţadavek bude
dle moţností zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
10) Ţádost ředitelky MŠ Touţim o vyřazení majetku s pořizovací cenou nad 20 tis. Kč
s tím, ţe návrh na vyřazení majetku s celkovou pořizovací cenou 95 088,- Kč bude
předloţen na zasedání zastupitelstva.
11) Poţadavek Svazu postiţených civilizačními chorobami v ČR, ZO Touţim, o příspěvek
na rok 2012 s tím, ţe poţadavek bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
12) Připomínku na přípravu výběrového řízení na poskytování sluţby Infocentra a na
nájemce restaurace v Sokolovně.
V Touţimi 10. 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.

