Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 18 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 8. srpna 2011
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Rada města po projednání schvaluje:
Nájem zahrádky na části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 143 m2 v k.ú. Touţim p.M.
Moosovi, na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Cenu za nájem pozemku vyuţívaného k zájmové a nevýdělečné činnosti ve výši
0,50 Kč/m2 ročně.
Nájem části pozemku p.č. 1729/5 o výměře 5 000 m2 v k.ú. Touţim Modelářskému
klubu RCA Touţim, s platností od 1.9.2011 na dobu neurčitou, za cenu 0,50 Kč/m2
ročně.
Nájem části pozemku p.č. 2988/4 o výměře 2 924 m2 v k.ú. Touţim Střeleckému
klubu Touţim, s platností od 1.9.2011 na dobu neurčitou, za cenu 0,50 Kč/m2 ročně.
Záměr na prodej pozemku p.č. 1879/3 o výměře 67 m2 v k.ú. Dobrá Voda.
Záměr na prodej pozemku p.č. 119/8 o výměře 509 m2 v k.ú. Lachovice.
Přidělení bytu č. 2 v domě č.p. 164 v Plzeňské ulici pí Z. Hudečkové, s platností od
10.8.2011 na dobu určitou do 31.8.2012.
Předat majetek města, vybavení provozovny restaurace v Sokolovně s pořizovací
cenou 48 282,- Kč, nájemci restaurace do výpůjčky, na dobu určitou, po dobu trvání
nájemní smlouvy na restauraci.
Návrh ředitele ZUŠ Touţim na stanovení školného na rok 2011 / 2012.
Poskytnutí finanční podpory dvěma dětem ze sociálně slabších rodin k účasti
v letním táboře v celkové výši 1 000,- Kč.
Vyhrazení parkovacího místa pro tělesně postiţené před domem č. p. 70
v Pivovarské ulici.
Návrh smlouvy se společností Lesprojekt Stará Boleslav, spol. s r.o., na provedení
revize stavu části lesního majetku města Touţim a pověřila p. starostu jejím
podpisem.
Bezúplatné poskytnutí poţadovaných prostor a potřebnou spolupráci při organizaci
akce „Historicky první touţimský TRIATLON“, který se uskuteční 27.8.2011 se
startem v areálu koupaliště a cílem na fotbalovém hřišti. Rada poţaduje od
organizátorů akce uvedení města Touţim na plakátech, jako spoluorganizátora akce.

Rada města po projednání bere na vědomí:
Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
Ţádost o byt č. 4 v domě č.p. 164 v Plzeňské ulici s tím, ţe ţádost projedná na příští
schůzi rady.
Ţádost J. Čermákové o sníţení nebo prominutí nájemného za nebytové prostory kde
provozuje cukrárnu s tím, ţe ţadatelce navrhne zmenšit pronajaté prostory a tak
sníţit provozní náklady.
Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 18. do 29.7.2011 a od 8. do
19.8.2011 čerpá řádnou dovolenou.
Nabídku Karlovarského kraje na vstup do akciové společnosti Komunální odpadová
společnost, kterou zaloţil Karlovarský kraj společně s několika městy s tím, ţe bude
sledovat vývoj problematiky komunálního odpadu a po schválení novely zákona o
odpadech se k nabídce vrátí.
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Návrh zadání veřejné zakázky Separovaný sběr odpadu v Touţimi a přilehlých
obcích s tím, ţe na příští schůzi projedná konečný návrh této zakázky.
Informaci Karlovarského kraje o schváleném programu „Poskytování finanční
podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol
zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo sdruţením obcí Karlovarského kraje“
a o dvouletém kurzu „Učitelství pro I. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele
Karlovarského kraje“.
Informaci, ţe z oslovených obcí a měst se ţádostí o poskytnutí příspěvku na činnost
HZS Karlovarského kraje, stanice Touţim, kladně odpovědělo město Bečov,
Bochov, Touţim a obce Krásné Údolí, Otročín a Štědrá, které poskytly na druhé
pololetí 2011 příspěvek v celkové výši 50 tis. Kč.
Informaci o moţnosti získat pro jednotku SDH Touţim poţární vozidlo s tím, ţe na
příští schůzi rady pozve velitele stanice HZS Touţim k projednání podmínek
převodu vozidla.
Nabídku L. Martínka na zpracování menšího souboru kreseb nejzajímavějších
památek města s tím, ţe v případě potřeby nabízených kreseb p. Martínka osloví.
Nabídku internetových televizních kanálů s několika okruhy informací s tím, ţe ji
nebude akceptovat.
Záměr p. Pokštefla a pí Vytiskové na vyuţití pronajatých prostor koupaliště, jejichţ
vlastníkem je Sokol Touţim a přilehlého pozemku města s tím, ţe se město do
těchto aktivit nebude zapojovat.
Informaci p. starosty o zamítnutí stíţnosti na vyřazení projektu „Regenerace a
zatraktivnění náměstí J. z Poděbrad, Touţim“ z dalšího hodnocení z důvodu
nesplnění podmínek přijatelnosti.
Nabídku na zřízení kina v Sokolovně s moţností promítání 3D filmů s tím, ţe na
příští schůzi rady bude pozván zájemce o zřízení kina.
Informaci o připravované akci TSM Touţim na odstranění plotu původního areálu
MŠ Touţim a to části, kterou škola nevyuţívá. Zachován zůstane plot kolem
pískoviště a dodělá se plot podél hrany parkoviště.
Informaci o vyhodnocení ankety k otázce, zda má město zřídit městskou polici, kdy
se většina respondentů vyjádřila kladně s tím, ţe prověří moţnost spolupráce
s Městskou policí Karlovy Vary nebo Sokolov.

Rada města po projednání neschvaluje:
Záměr na nájem části pozemku p.č. 372 o výměře 114 m2 v k.ú. Luhov.
Ţádost ředitele ZUŠ Touţim o uvolnění části finančních prostředků z rezervního
fondu na nákup psacích stolů do jednotlivých tříd z důvodu, ţe prostředky
z rezervního fondu nelze na tento účel pouţít.

V Touţimi 8. 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.

