Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 16 / 2011
Ze schůze rady města Toužim č. 16 konané dne 27. června 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem zahrádky č. 7 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 160 m2 v k.ú. Touţim
s platností od 1.7.2011, na dobu neurčitou za dříve schválených podmínek.
2) Záměr na prodej pozemku p.č. 139/12 o výměře 345 m2 v k.ú. Třebouň.
3) Záměr na nájem části pozemku p.č. 2988/4 o výměře 2 924 m2 v k.ú. Touţim.
4) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1729/5 o výměře 5 000 m2 v k.ú. Touţim.
5) 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. 18/2011 aţ 20/2011.
6) Doplnění odpisového plánu TSM Touţim na rok 2011 o částku 7 791,- Kč z důvodu
zakoupení zahradního traktoru.
7) Finanční odměnu pro ředitele TSM Touţim ve výši dle zápisu.
8) Finanční odměnu pro ředitelku MŠ Touţim ve výši dle zápisu.
9) Finanční odměnu pro ředitelku ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
10) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín a městem Touţim na uloţení zemního kabelu NN pro stavbu
nového pečovatelského domu.
11) Cenovou nabídku na opravu chodníků v areálu MŠ Touţim od společnosti Údrţba
silnic Karlovarského kraje, a.s.
12) Zadat dokončení pořízení územního plánu města Touţim odboru Úřad územního
plánování a stavební úřad, Magistrátu města Karlovy Vary.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o uzavření provozu MŠ v době od 18.7. do
19.8.2011.
3) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe rekonstruované bezbariérové WC nákladem
68 930,- Kč, bude škola od roku 2011 evidovat ve svém účetnictví na podrozvahovém
účtu, aby si zřizovatel mohl tento majetek zařadit do své evidence.
4) Ţádost J. a P. Jouglových, o přidělení bytu v Touţimi nebo Komárově s tím, ţe
v současné době není k dispozici ţádný vhodný byt.
5) Ţádost p. M. Havleny, o přidělení bytu s tím, ţe v současné době není k dispozici
ţádný vhodný byt.
6) Poděkování Aeroklubu Touţim, letiště Přílezy, za pomoc města při organizování
Mistrovství ČR v akrobacii letadel a 18. ročníku Karlovarského poháru.
V Touţimi 27. 6. 2011
.........................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

