Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 19 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 22. srpna 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Přijetí nabídky HZS Karlovarského kraje na bezúplatný převod poţárního vozidla pro
jednotku SDH Touţim.
2) Zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok částku 250 tis. Kč jako příspěvek na činnost
HZS Karlovarského kraje, stanice Touţim.
3) Nabídku společnosti Regionfilm na zřízení 3D kina v Sokolovně, na zkušební
tříměsíční provoz, za podmínek projednaných se zástupcem společnosti.
4) Záměr na nájem části pozemku p.č. 612 o výměře 440 m2 v k.ú. Smilov.
5) Poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Touţim ve výši 27 800,- Kč na opravu
havarijního stavu hrotnice kostela Narození Panny Marie v Touţimi jako spoluúčast
města na obnově kulturní památky v Programu regenerace MPZ v roce 2011.
6) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami,
Klášter Nový Dvůr a město Touţim, na právo chůze a jízdy na pozemku p.č. 1876/3
v k.ú. Dobrá Voda a pověřila p. starostu jejím podpisem.
7) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami, Správa ţelezniční
dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 a město Touţim, na uloţení inţenýrských
sítí v rámci stavby „Rekonstrukce venkovní kanalizace – výpravní budova Touţim“
a pověřila p. starostu jejím podpisem.
8) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami, ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín a město Touţim, na uloţení kabelu NN v rámci stavby „Touţim, výstavba RD,
p.č. 1459 – kabel NN“ a pověřila p. starostu jejím podpisem.
9) Svolat zasedání zastupitelstva města Touţim na den 15.9.2011.
10) Nabídku Josefa Vojtěchovského – Stavební sdruţení Teplá, na realizaci stavby
„Nástupiště autobusové zastávky v Prachometech“.
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 rozpočtová
opatření č. 21/2011 aţ 24/2011.
12) Nabídku Ing. Kadery na zateplení soklu štítové strany, bývalé plicní, Touţim.
13) Smlouvu s Ing. Martinem Kohoutem – IMK projekt, Ostrov, na zpracování
aktualizace dopravního značení v našem městě a pověřila p. starostu jejím podpisem.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci p. starosty o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření města Touţim za
první pololetí letošního roku s tím, ţe nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona
č. 420/2004 Sb.

3) Poţadavek na úpravu návsi v Radyni s tím, ţe k jednotlivým bodům zaujala
stanoviska, dle kterých bude dále postupovat.
4) Ţádost V. Pokštefla, nájemce areálu koupaliště Touţim, o souhlas s uspořádáním
hudební produkce v areálu dne 20.8.2011 s tím, ţe je třeba upozornit ţadatele na
včasnost podání ţádosti.
5) Informaci p. starosty o částečné analýze projektu regenerace náměstí v Touţimi, při
níţ byly vyčísleny náklady na chodníky, odvodnění a veřejné osvětlení. Dokončení
analýzy je závislé na dodání projektu v digitální formě. Celková analýza a návrh
realizace projektu bude projednán na příští schůzi rady a na zasedání zastupitelstva.
6) Připomínky p. místostarosty ve věci potřebného upevnění laviček na náměstí a opravy
části chodníku v Plzeňské ulici proti Sokolovně a ZŠ s tím, ţe moţná náprava bude
projednána s ředitelem TSM Touţim a v případě nedostatku prostředků na opravu
chodníku ze strany TSM se bude hledat jiné řešení.

V Touţimi 22. 8. 2011
............................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

