Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 15 / 2011
Ze schůze rady města Toužim č. 15 konané dne 13. června 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem pozemku p.č. 1636/2 o výměře 143 m2 v k.ú. Touţim.
2) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 7c/5/2010 ze dne 25.11.2010 rozpočtová
opatření č. 11/2011 aţ 17/2011.
3) Nájemní podmínky sálu Sokolovny s platností od 1.7.2011.
4) Nájemní podmínky malého sálu v č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad v Touţimi s platností
od 1.7.2011.
5) Souhlasné vyjádření k licenčnímu řízení na zavedení nových zastávek na autobusové
lince č. 421 805 Jáchymov – Karlovy Vary – Plzeň – Písek – České Budějovice –
Český Krumlov – Lipno nad Vltavou.
6) Poskytnutí příspěvku na činnost HZS, stanice Touţim, v roce 2011 ve výši 24 tis. Kč.
7) Nabídku společnosti Vodafone CZ, a.s., Praha, na poskytování zpráv a informací
občanům prostřednictvím SMS zpráv.
8) Ceny za vyuţívání víceúčelového hřiště v Touţimi s platností od 1.7.2011.
9) Udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠ Touţim ve výši dle zápisu.
10) Přijetí finančního daru pro ZŠ Touţim ve výši 10 tis. Kč od PharmDr. E. Kantora,
Lékárna Bochov, na financování národního kola Mc Donald’s cupu, kterého se
zúčastní ţáci 4. a 5. tříd.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí s tím, ţe schválený příspěvek
v radě č. 13 ve výši 10 tis. Kč pro HZS, stanice Touţim, bude pouţit na úhradu
upomínkových předmětů, které budou předány formou darovací smlouvy.
2) Informaci o záměru na zakoupení části areálu od p. Lokvence z dotačních prostředků a
druhé části z prostředků města s tím, ţe návrh na zakoupení obou částí areálu bude
projednán na zasedání zastupitelstva.
3) Informaci o přípravě ţádosti o dotaci z OPŢP, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění
nakládání s odpady s tím, ţe po schůzce se zpracovatelem ţádosti o dotaci bude
projednán návrh koncepce nakládání s komunálním odpadem.
4) Poděkování Střediska rané péče Plzeň, o.p.s., za poskytnutí finančního příspěvku na
činnost.
5) Zprávu o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v ZŠPaMŠ Touţim.
6) Zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim.
7) Ţádost Klubu vojenské historie Terezín o úhradu části nákladů na organizaci Oslav
osvobození u příleţitosti konce 2. světové války s tím, ţe nově vystavenou fakturu
uhradí o.s. Cesta z města.

8) Informaci ředitelky ZŠ Touţim o provozu školy a čerpání dovolených v době hlavních
prázdnin.
V Touţimi 13. 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.

