Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 11 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 2. května 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Revokaci rozhodnutí v bodu 13 zápisu z minulé schůze, nesouhlas s uskutečněním
divadelního představení na nádvoří zámku. Cesta z města, organizátor akce, zajistí
bezpečnost návštěvníků a účinkujících oddělením prostoru hlediště a jeviště od
ostatních prostor na nádvoří zámku.
2) Záměr na prodej pozemku p.č. 162/5 o výměře 69 m2 a pozemku p.č. 1593/12
o výměře 99 m2, oba v k.ú. Políkno.
3) Záměr na prodej pozemku p.č. 68/4 o výměře 69 m2 v k.ú. Luhov.
4) Na základě existence účelové komunikace na pozemku 119/6 v k.ú. Lachovice
navrhnout zájemci prodej části pozemku po oddělení účelové komunikace.
5) Ukončení nájemní smlouvy č. 074/09 na nájem pozemku p.č. 1244/18 o výměře
306 m2 v k.ú. Touţim k datu 31.5.2011.
6) Záměr na nájem pozemku p.č. 1244/18 o výměře 306 m2 v k.ú. Touţim.
7) Zařadit poţadavek občanů Políkna na vybudování nového dětského hřiště do
zásobníku projektů na příští rok.
8) Nájem nebytového prostoru, bývalé uhelny v Kosmové, o ploše 121,36 m2 Lesní
společnosti Teplá, a.s., Teplá, s platností od 2.5.2011 na dobu neurčitou, za dříve
schválených podmínek.
9) Umístění dvou kontejnerů na papír do Políkna a Kojšovic.
10) Rozdělení kompetencí členů rady města Touţim:
p. Ţák
- sport, doprava, výstavba a územní plánování
p. Straka
- sociální věci, lesy, BH + Teplárenství, vesnice
pí Zemanová
- školství, sociální věci, vesnice
pí Chaloupková
- ţivotní prostředí, vesnice
p. Hrůza
- zdravotnictví, bezpečnost, TSM
11) Převod prostředků z rezervního fondu TSM Touţim do investičního fondu TSM ve
výši 35 tis. Kč.
12) Odpisový plán TSM Touţim na rok 2011.
13) Revokaci usnesení č. 10/2011, bod A/10 o pouţití prostředků z rezervního fondu MŠ
Touţim.
14) Převod prostředků z rezervního fondu MŠ Touţim do investičního fondu MŠ ve výši
350 tis. Kč.
15) Plán oprav ZŠ Touţim na rok 2011.
16) Převod prostředků z rezervního fondu ZŠ Touţim do investičního fondu ZŠ ve výši
300 tis. Kč.
17) Zdůvodnění prodejní ceny vybavení rehabilitace.
18) Objednání 50 ks nástěnných kalendářů s fotografiemi našeho regionu od tiskárny
AZUS Březová.

19) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 7c/5/2010 ze dne 25.11.2010 rozpočtové
opatření č. 4/2011.
20) Nabídnout pracovnici knihovny pracovní úvazek ve výši 0,5 aţ 0,6 s pruţnou pracovní
dobou na práci v knihovně.
21) Provedení dalších organizačních a technických kroků v souvislosti se zrušením
organizační sloţky KIC města Touţim.
B)

Rada města po projednání neschválila:

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 924/8 v k.ú. Prachomety s tím, ţe návrh záměru bude
předloţen na zasedání zastupitelstva.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Návrh dohody o spolupráci při přípravě a realizaci projektu sociálního začleňování
v romských lokalitách s Agenturou s tím, ţe p. místostarosta společně s p. Oláhem
připraví konkrétní náplň dohody k projednání na příští schůzi rady.
2) Informace pracovnice OŢP o uskutečněných akcích v dubnu letošního roku.
3) Návrh na úpravu plochy před úřadem s tím, ţe je moţné zasadit vhodné keře a s další
úpravou se počká po připravované opravě budovy úřadu.
4) Výsledek prověrky BOZP v ZŠ Touţim.
5) Námitku SVJ domu Plzeňská 379 a 380 s tím, ţe k vyřešení problému bude
nejvhodnější svolání společné schůzky.
6) Ţádost o povolení stavebních úprav koupelny s tím, ţe vznesené připomínky budou
projednány, budou zjištěny podmínky dotačního příspěvku a také moţnost realizace
akce z rozpočtu BH města Touţim.
7) Nabídku magazínu KAM po Česku na prezentaci města v připravované publikaci
s tím, ţe ji nebude akceptovat.
8) Výsledek hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí letošního roku.
9) Poţadavek ředitelky ZŠ Touţim o pracovníky vykonávající veřejnou sluţbu s tím, ţe
tato moţnost bude projednána s příslušnými pracovníky.
V Touţimi 2.5.2011

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

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

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

