Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 18 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 5. 10. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 490/9 o výměře 69 m2 v k.ú. Dobrá Voda.
2) Záměr na prodej pozemku p.č. 1491 o výměře 261 m2 v k.ú. Políkno.
3) Záměr na nájem zahrádky č. 37 na pozemku p.č. 2843/10 o výměře 165 m2 v k.ú.
Touţim.
4) Ţádost o nájem pozemků p.č. 589/13, 589/14 a 589/15, vodní plocha o celkové
výměře 6 017 m2 v k.ú. Třebouň, s platností od 1. 11. 2009, za dříve schválených
podmínek.
5) Ţádost o nájem nebytového prostoru v čp. 104 na nám. J. z Poděbrad v Touţimi
s platností od 7. 10. 2009, s úhradou nájmu od začátku podnikání, to je dne 1. 12.
2009.
6) Ţádost o nájem zahrádky na části pozemku p.č. 142/12 o výměře 300 m2 v k.ú.
Kosmová s platností od 1. 10. 2009, za dříve schválených podmínek.
7) Ţádost o nájem zahrádky na částech pozemků p.č. 1507/1 a 142/12 o výměře 170 m2
v k.ú. Kosmová s platností od 1. 10. 2009, za dříve schválených podmínek.
8) Ţádost o nájem zahrádky na části pozemku p.č. 142/12 o výměře 330 m2 v k.ú.
Kosmová s platností od 1. 10. 2009, za dříve schválených podmínek.
9) Ţádost o nájem zahrádky na částech pozemků p.č. 142/12; 142/13 a 142/14 o výměře
384 m2 v k.ú. Kosmová s platností od 1. 10. 2009, za dříve schválených podmínek.
10) Ţádost o nájem části pozemku p.č. 371/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Luhov
s platností od 1. 11. 2009, za dříve schválených podmínek.
11) Ţádost o ukončení nájmu zahrádky č. 37 na pozemku p.č. 2843/10 o výměře 165 m2
v k.ú. Touţim k datu 31. 10. 2009.
12) Zřízení věcného břemene, středotlaký plynovod a přípojku v celkové délce 75 m,
v rámci stavby „Touţim – výstavba obchodního centra na pozemcích p.č. 1459/14 a
1444/5 v k.ú. Touţim“ za částku 200,- Kč/m a pověřila p. starostu podpisem smlouvy
o budoucí smlouvě.
13) Přidělení finančních odměn ředitelce MŠ Touţim dle zápisu.
14) Ţádost ředitelky MŠ Touţim o vyřazení nepotřebného a pro zřizovatele také
nepouţitelného majetku s pořizovací cenou nad 3 000 Kč v celkové hodnotě 94 559 Kč.
15) Přijetí sponzorského daru pro MŠ Touţim ve výši 5 000 Kč.
16) Uzavření MŠ Touţim v době vánočních prázdnin od 28. 12. do 31. 12. 2009.
17) Ţádost MŠ Touţim na pokácení 5 ks bříz a 1 ks jeřábu v areálu mateřské školy.
18) Provedení podzimního monitoringu spodních vod ve sběrném dvoře TSM Touţim
s tím, ţe úhradu provede město Touţim.
19) Provedení ořezání vzrostlého javoru a lípy na Sídlišti a pokácení vzrostlého, značně
poškozeného javoru, na pozemku p.č. 3166/2 v k.ú. Touţim dle § 8 odst. 4 zákona č.
114/1992 Sb.
20) Zachování, občanskými sdruţeními rozporovaných, stromů navrţených ke kácení při
revitalizaci parku. Jedná se o 1 ks kaštanu, 1 ks javoru, 1 ks jeřábu a 2 ks douglasek,
které budou v parku zachovány a na Sídlišti 1 ks kaštanu a 1 ks javoru, které budou
odborně prořezány.

21) Umístění dvou dopravních značek se zákazem vjezdu motorových vozidel nad 3,5 t,
s výjimkou zásobování, v obou směrech nově opravené místní komunikaci v Dobré
Vodě.
22) Objednání leteckých snímků města Touţim a všech jeho částí, včetně dodání všech
snímků na CD s moţností dalšího vyuţití k prezentaci města.
23) Nabídnout Karlovarskému dopravnímu muzeu k uloţení exponátů přilehlé prostory
domu čp. 5 v Třebouni.
24) Kladné vyjádření k ţádosti o licenční řízení pro dopravce ČSAD autobusy Plzeň, a.s.,
na linku 460 250 Manětín - Bezvěrov – Úterý – Úterý, Vidţín.
25) Provedení ročních inventur majetku města k datu 31. 10. 2009 a sloţení dílčích
inventarizačních komisí.
26) Spisový a skartační řád Městského úřadu Touţim.
27) A provádí, v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 10/2/2009 ze dne 26. 3. 2009 rozpočtové
opatření č. 34/2009.
28) Plán kulturních akcí Infocentra v závěru letošního roku.
29) Uzavření mandátní smlouvy mezi Infocentrem města Karlovy Vary a městem Touţim
na prodej vstupenek v rámci Městského rezervačního systému Karlovy Vary. Za město
tuto činnost bude zajišťovat pracovnice Infocentra a pověřila p. starostu podpisem
smlouvy.
30) Jednostranné zvýšení nájemného v bytech města s platností od 1. 3. 2010 dle zákona č.
107/2006 Sb.
31) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., na
uloţení kabelů na pozemku p.č. 3019/14 v k.ú. Touţim a pověřila p. starostu podpisem
smlouvy.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na zemědělsky vyuţívané pozemky s tím, ţe
město bude na zemědělsky vyuţívané pozemky s platností od 1. 1. 2010 uzavírat nové
nájemní smlouvy.
3) Zápis z jednání školské rady při ZŠ Touţim, která projednala a schválila Výroční
zprávu o činnosti ZŠ Touţim za školní rok 2008 – 2009.
4) Výroční zprávu o činnosti ZŠ Touţim za školní rok 2008 – 2009.
5) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe k datu 31. 8. 2009 zrušil jmenování učitele Karla
Musila statutárním zástupcem ředitele školy a jmenoval učitele Jaroslava Dlouhého
statutárním zástupcem ředitele ZUŠ Touţim od 1. 9. 2009.
6) Ţádost o nájem bytu s tím, ţe v současné době ţádný volný byt město nemá.
7) Poděkování osadního výboru z Dobré Vody za přidělený kontejner na tříděný odpad a
nově opravenou komunikaci před panelovým domem.
8) Nabídku karlovarského kraje na účast města v anketě „Osobnost Karlovarského kraje
roku 2009“ s tím, ţe do této ankety nebude navrhovat ţádné osobnosti.
9) Nabídky několika firem na prezentaci města s tím, ţe je nebude akceptovat.
10) Nabídku betonových sedáků s dřevěnou sedací plochou s tím, ţe moţné vyuţití bude
konzultovat s realizátory revitalizace parku, případně náměstí.
11) Informaci p. starosty o podání ţádosti o dotaci z programu MAS Vladař.
V Touţimi 5. 10. 2009
.................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

.............................................
Antonín VRÁNA
starosta

