Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 12 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 16. května 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 1244/18 o výměře 306 m2 v k.ú. Touţim.
2) Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v budově na autobusovém nádraţí
v Touţimi s Hanou Bydţovskou, Domácí péče, Třebouň, k datu 31.5.2011.
3) Záměr na nájem nebytového prostoru v budově na autobusovém nádraţí v Touţimi.
4) Nájem nebytového prostoru v přízemí zdravotního střediska o výměře 19,7 m2 Haně
Bydţovské, Domácí péče, Třebouň, s platností od 1.6.2011 na dobu neurčitou, za
dříve schválených podmínek.
5) Nájem části pozemku p.č. 834/20 o výměře 975 m2 v k.ú. Radyně Davidu Přesličkovi,
Radyně 11, Touţim, s platností od 1.6.2011 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
6) Vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výstavba domu s pečovatelskými
byty v Touţimi“ společnost ISSO – Inţenýrské stavby Sokolov, spol. s r. o. a pověřila
p. starostu podpisem smlouvy s podmínkou zahájení stavby po získání dotace z MMR.
7) Vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dešťová kanalizace
v Třebouni“ společnost Josef Vojtěchovský, Stavební sdruţení Teplá a pověřuje p.
starostu podpisem smlouvy.
8) Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce s TSM Touţim.
9) Opatření ředitelky ZŠ Touţim k odstranění nedostatku na základě stíţnosti.
10) Podání výpovědi pí Trsové k 31.5.2011 z důvodu zrušení pracovního místa.
11) Provedení dalších kroků k ukončení činnosti KICu k 31.5.2011, včetně předání
materiálů a vybavení příslušným subjektům.
12) Upozornit formou článku v Touţimských novinách rodiče dětí na hry ohroţující
bezpečí kolemjdoucích prováděné na trávnících na Sídlišti.
13) Pronájem sportovního areálu, zapůjčení laviček, pódia a poskytnutí elektrické energie
k uspořádání akce „Touţimské hudební odpoledne II, kterou připravuje SK Touţim na
den 25.6.2011.
14) Úhradu dluţné částky Renaty Štefanové, Komárov 19, Touţim, formou splátkového
kalendáře s měsíční splátkou 100,- Kč od června 2011.
15) Umístění dětského pískoviště Martiny Suré, Plzeňská 466, Touţim, před bytový dům
č.p. 466 v Plzeňské ulici.
16) Pouţití příspěvku zřizovatele ve výši 10 tis. Kč na financování projektového manaţera
na zpracování ţádosti o dotaci pro ZŠ Touţim.
17) Umístění kontejneru na velkoobjemový odpad na víkendy před sběrný dvůr TSM.
18) Anketní otázku na stránky města ve znění „Zřídit městského stráţníka?“.
19) Zveřejnění informace o zrušeni organizační sloţky města KIC a informace o činnosti
nového infocentra provozovaného o.s. Cesta z města v Touţimských novinách.

B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 3069/2 o výměře 730 m2 v k.ú. Touţim.
2) Záměr na prodej pozemku p.č. 2042/3 o výměře 700 m2 v k.ú. Třebouň.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost Čestmíra Starého, Tepelská 509, Touţim, o nájem části lesního pozemku s tím,
ţe tento poţadavek je třeba projednat s nájemcem, Lesní společnost Teplá, a.s. a
vyţádat souhlas s novým nájmem.
3) Výsledek prověrky BOZP provedené v MŠ při ZŠPaMŠ Touţim.
4) Výsledek prověrky BOZP provedené v MŠ Touţim.
5) Informaci ředitele ZUŠ Touţim o pouţití části prostředků z rezervního fondu na nákup
pianina.
6) Ţádost Zuzany Hudečkové, Plzeňská 306, o byt v domě č.p. 164 v Plzeňské ulici
s tím, ţe o jeho přidělení se bude jednat aţ po uvolnění bytu.
7) Informaci, ţe MUDr. Jakešová ruší ţádost o byt.
8) Ţádost o příspěvek na akci „Hurá prázdniny – soutěţ ohňostrojů“ v Sokolově s tím, ţe
příspěvek z rozpočtu města neposkytne.
9) Koncept článku o kotelnách s tím, ţe před vydáním v Touţimských novinách je třeba
obsah konzultovat s vedením Teplárenství.
V Touţimi 16.5.2011

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

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

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

