Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 13 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 30. května 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ukončení nájemní smlouvy č. 117/11 na zahrádku na části pozemku p.č. 2843/8 v k.ú.
Touţim uzavřenou s pí Alicí Královou, Sídliště 412, Touţim, k datu 30.6.2011.
2) Záměr na nájem zahrádky na části pozemku p.č.2843/8 o výměře 160 m2 v k.ú.
Touţim.
3) Přidělení bytu v DPS Touţim, Malé náměstí 468, Touţim, o velikosti 1 + 0 Rudolfu
Muzikovi, Plzeňská 375, Touţim, s platností od 1.6.2011.
4) Příspěvek HZS, stanice Touţim, ve výši 10 tis. Kč na uspořádání oslav 10. výročí
činnosti stanice HZS v Touţimi dne 17.6.2011.
5) Provedení opravy podlahy ve dvou místnostech ZŠP a namalovat logo školky na
budovu MŠ při ZŠPaMŠ Touţim.
6) Přijetí finančního daru ve výši 3 tis. Kč od Lesní společnosti Teplá, a.s., Teplá, pro
ZŠPaMŠ Touţim.
7) Vyřazení majetku ZŠ Touţim s pořizovací cenou nad 3 tis. Kč v celkové hodnotě
40.765,- Kč s podmínkou předání majetku k likvidaci oprávněné osobě.
8) Předání majetku města umístěného v malém sále v domě čp. 35 na nám. J. z Poděbrad
v Touţimi v celkové hodnotě 158.530,10 Kč do výpůjčky BH města Touţim.
9) Provedení stavebních úprav koupelny a WC v bytě Evy Revajové, Pivovarská 92,
Touţim, na vlastní náklady ţadatelky s tím, ţe BH města Touţim po řádném
dokončení akce a po předloţení vyúčtování poskytne ţadatelce slevu na nájmu ve výši
1.000,- Kč měsíčně po dobu jednoho roku. Provedené opravy zůstanou součástí bytu
bez nároku na další úhradu vynaloţených nákladů.
10) Finanční odměnu pro ředitele ZUŠ Touţim ve výši dle zápisu.
11) Finanční dar ve výši 1.500,- Kč pro Jaroslava Vicányho, Tepelská 392, Touţim, při
příleţitosti udělení vyznamenání Zlatý kříţ III. stupně za 80 a více dobrovolných
bezplatných odběrů krve.
12) Předání majetku města, vybavení prostor nového Infocentra, v celkové hodnotě
83.063,90 Kč o.s. Cesta z města do bezúplatné výpůjčky.
13) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku o.s. Cesta z města včetně přílohy č. 1, kde
jsou vyjmenovány kulturní a společenské akce, které musí zajistit o.s. Cesta z města
v poţadovaných termínech ve zbytku letošního roku.
14) Přílohu č. 2 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku o.s. Cesta z města, kterou se
předává nepeněţní příspěvek, informační, mapové a upomínkové předměty v celkové
ceně 36.776,- Kč. V případě neuzavření smlouvy na další období budou neprodané
materiály vráceny městu.
15) 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 dle zápisu.

16) Zakoupení dvou dopravních značek s dodatkovou tabulkou omezující průjezd
nákladních vozidel kolem bytového domu v Dobré Vodě s tím, ţe dopravní značky
zajistí TSM Touţim.
17) Nabídku společnosti Staving-Invest, s.r.o., Sokolov, na provádění stavebně
technického dozoru akce „Novostavba pečovatelského domu Touţim“.
18) Vyřazení nefunkčního, zastaralého a nevyuţitelného majetku v celkové hodnotě
120.846,80 Kč z majetku města. Návrh na vyřazení dvou poloţek s pořizovací cenou
nad 20 tis. Kč bude předloţen na zasedání zastupitelstva.
19) Prověřit moţnost přemístění U rampy ze Ţlutické ulice do prostoru za škvárovým
hřištěm ve sportovním areálu.
20) Nabídku o.s. Cesta z města a tiskárny AZUS Březová na zajištění přípravy a tisku
Touţimských novin za niţší náklady neţ má město dosud.
21) Svolat na den 16.6.2011 zasedání zastupitelstva města Touţim.
B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1636/3 o výměře 49 m2 v k.ú. Touţim.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Ţádost Milana Matheisla, Karlovarská 302, Touţim, o nájem nebo prodej pozemku
p.č. 1244/18 v k.ú. Touţim s tím, ţe ţádost bude projednána na zasedání
zastupitelstva.
3) Děkovný dopis manţelů Jitky a Michala Masnerových, Sídliště 458, Touţim, za
poskytnutí finančního příspěvku Centru rané péče Plzeň.
4) Výsledek prověrky BOZP provedené v ZŠ Touţim.
5) Výsledek kontroly Oblastního inspektorátu práce Plzeň provedené v ZŠ Touţim.
6) Výsledek státní kontroly provedené Českou školní inspekcí v ZŠ Touţim.
7) Ţádost BH Touţim o určení nájemních podmínek malého sálu s tím, ţe nájemní
podmínky budou připraveny k projednání a schválení na příští schůzi rady.
8) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe v době od 8.7. do 22.7.2011 a od 2.8. do 19.8.2011
bude čerpat řádnou dovolenou.
9) Ţádost knihovny o zlepšení internetového připojení a moţnost pořízení WI-FI
připojení s tím, ţe město vyčká na vývoj situace s poskytovatelem dosavadního
připojení.
10) Návrh na separaci biologicky rozloţitelného odpadu s tím, ţe na příští schůzi rady
projedná koncepci nakládání s komunálním odpadem a případně zahájí kroky ke
zpracování projektu na získání dotace.
11) Nabídku na letní regeneraci fotbalového hřiště s tím, ţe ji nebude v letošním roce
akceptovat. Poţadavek na regeneraci bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
12) Návrh na řešení náhrady ostnatého drátu k zamezení chůze přes trávník v parku s tím,
ţe návrh bude konzultován s ředitelem TSM a následně se vybere nejvhodnější řešení.
13) Návrh na úpravu WC v č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad v Touţimi na veřejné WC a
zajištění jednoho pracovníka na soustavný úklid veřejných prostor včetně veřejného
WC s tím, ţe moţnost opravy WC bude projednána s BH města Touţim a následně
budou tyto návrhy projednána v radě.

14) Ţádost modelářského klubu RCA Touţim o pronájem části pozemku p.č. 1729/5 v k.ú.
Touţim za účelem provozování modelářské činnosti s tím, ţe tato ţádost bude
projednána s nájemcem tohoto zemědělsky vyuţívaného pozemku.
V Touţimi 30.5.2011

..............................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

