Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 10 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 18. dubna 2011
A) Rada města po projednání schvaluje:
1) Provést před zasedáním zastupitelstva prezentaci nabídky o.s. Cesta z města a
prezentaci současného KIC města Touţim. Prezentace pro členy zastupitelstva se
uskuteční v 15:30 hod. dne 28.4.2011, v sídle nového Infocentra.
2) A pověřuje projednat s jednotlivými nájemci nové podmínky v tom smyslu, ţe bude
navrţeno hradit nájemné a teplo v poměrné části k době vyuţívání a elektřinu a vodu
dle odečtu tam, kde to je moţné.
3) Záměr na prodej pozemku p.č. 307/3 o výměře 1 229 m2 v k.ú. Touţim.
4) Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 834/20 o výměře 676 m2 v k.ú.
Radyně, dohodou k 31.5.2011.
5) Záměr na nájem části pozemku p.č. 834/20 o výměře 975 m2 v k.ú. Radyně.
6) Zakoupení 2 ks směrových reproduktorů a mixáţního pultu, včetně propojovacích
kabelů, na ozvučení fotbalového hřiště.
7) Příspěvek ve výši 13 400,- Kč pro Středisko pro ranou péči Plzeň,o.p.s., na činnost
v roce 2011.
8) Rozšíření působnosti kulturní komise i na oblast památek a cestovního ruchu a
schvaluje přejmenování komise na „Komise pro kulturu, památky a cestovní ruch“.
9) Uzavření provozu MŠ Touţim v době od 18.7. do 19.8.2011.
10) Pouţití prostředků z rezervního fondu MŠ Touţim na pokrytí nákladů na nátěr
oplocení školní zahrady a nátěr herních prvků na školní zahradě v hodnotě 108 tis. Kč.
11) Pouţití prostředků z investičního fondu MŠ Touţim na nákup herní sestavy na školní
zahradu v hodnotě 150 tis. Kč.
12) Uspořádání 3. ročníku festivalu začínajících hudebních skupin v Třebouni, dne
18.6.2011, v době od 15 do 24 hod.
13) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha, na uloţení podzemního vedení veřejné
komunikační sítě a pověřila p. starostu jejím podpisem.
14) 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. 2/2011 a 3/2011.
15) Pořízení modulu FAQ pro diskusní fórum na stránkách města.
16) Odstranění zničeného plotu hřiště na straně zubního oddělení a zhotovení plotu mezi
pískovištěm a parkovištěm před rehabilitací.
17) Projednat s osadními výbory poţadavky na zakoupení laviček a stolů do jednotlivých
částí.

B) Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Provedenou kontrolu plnění usnesení.
2) Informace p. Oláha, člena Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, o
připravovaných změnách podmínek dotačního titulu.
3) Informaci, ţe město oslovilo všechny obce a města v regionu, který obsluhuje místní
stanice HZS, o příspěvek na činnost ve druhém pololetí 2011 a v roce 2012.
4) Ţádost o povolení přestavby koupelny na bezbariérovou s tím, ţe ţádost je třeba řešit
se všemi náleţitostmi s BH Touţim, včetně případného zařazení této akce do návrhu
rozpočtu BH na příští rok.
5) Ţádost obyvatel části ulice Plzeňská – Hájenka o zřízení dětského hřiště a opravu
místní komunikace před domem č.p. 465 – 466 s tím, ţe obě akce budou zařazeny do
návrhu rozpočtu na příští rok a bude zjišťována moţnost vyuţití dotačních prostředků.
6) Zápis č. 1/2011 z jednání kulturní komise.
7) Ţádost vedoucí Knihovny Touţim o moţnost vysokorychlostního internetu a WIFI
připojení s tím, ţe bude projednána po doplnění poţadovaných údajů.
8) Návrh na vybudování stezky pro cyklisty a bruslaře z Touţimi do Kosmové.
9) Informaci o průjezdu konvoje vojenských vozidel Klubů vojenské historie k výročí
osvobození našeho regionu americkou armádou s tím, ţe program výjezdů
z Prachomet bude zveřejněn v Touţimských novinách.
10) Výsledek hospodaření města za I. čtvrtletí letošního roku.
11) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe v době od 21.4. do 22.4.2011 bude čerpat řádnou
dovolenou.
12) Informaci o moţnosti zřízení městské policie a moţnosti vyuţití městské policie
z jiného města.
V Touţimi 18.4.2011

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

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

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

