Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 17 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 14. 9. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem zahrádek na pozemcích p.č. 142/12 o výměře 300 m2, p.č. 1507/1 a
142/12 o výměře 170 m2, p.č. 142/2 o výměře 330 m2, p.č. 142/12 a 142/4 o výměře
384 m2, všechny v k.ú. Kosmová.
2) Záměr na nájem části pozemku p.č. 371/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Luhov.
3) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Touţim.
4) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1399/1 o výměře 156 m2 v k.ú. Touţim.
5) Záměr na nájem nebytových prostor v domě čp. 104 na nám. J. z Poděbrad v Touţimi.
6) Záměr na prodej zahrádek na pozemcích p.č. 142/12 a 142/12 o výměře 670 m2, p.č.
142/14 a 142/13 o výměře 363 m2, p.č. 142/12 a 142/14 o výměře 455 m2, p.č. 142/12
o výměře 296 m2, p.č. 142/12 o výměře 390 m2, p.č. 142/12 a 142/13 o výměře 434
m2, p.č. 142/12 o výměře 400 m2, p.č. 142/12 a 142/13 o výměře 300 m2, p.č. 1507/1
a 142/12 o výměře 583 m2, p.č. 1507/1 a 142/12 o výměře 320 m2, p.č. 142/12 o
výměře 412 m2, p.č. 142/12 a 142/13 o výměře 438 m2, p.č. 142/12 a 142/13 o
výměře 300 m2, všechny v k.ú. Kosmová.
7) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1399/1 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Touţim.
8) Ţádost o nájem zahrádky č. 1 na pozemku p.č. 2843/8 o výměře 220 m2 v k.ú.
Touţim, s platností od 1. 10. 2009, za dříve schválených podmínek.
9) Ţádost o nájem zahrádky na pozemku p.č. 66/2 o výměře 300 m2 v k.ú. Touţim,
s platností od 1. 10. 2009, za dříve schválených podmínek.
10) Ţádost o nájem zahrádky č. 28 na pozemku p.č. 2765/56 o výměře 220 m2 v k.ú.
Touţim, s platností od 1. 10. 2009 , za dříve schválených podmínek.
11) Ţádost o nájem nebytových prostor ve druhém poschodí domu čp. 104 na nám. J.
z Poděbrad v Touţimi, s platností od 1. 10. 2009, za dříve schválených podmínek.
12) Ţádost o ukončení nájmu zahrádky na pozemku p.č. 1399/1 o výměře 156 m2 v k.ú.
Touţim k datu 30. 9. 2009.
13) A provádí, v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 10/2/2009 ze dne 26. 3. 2009, rozpočtová
opatření č. 26/2009 aţ 33/2009.
14) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a
pověřila p. starostu jejím podpisem.
15) Ţádost o pronájem kinosálu infocentra na provádění dechového cvičení Pilates za
nájemné ve výši 100,- Kč měsíčně.
16) Návrh likvidační komise na vyřazení zastaralého, nefunkčního a opotřebovaného
majetku:
HW, SW a nábytek z budovy MěÚ s pořizovací cenou 23 600,- Kč
autobusová čekárna v Kosmové s pořizovací cenou 10 737,- Kč
vybavení Domu s pečovatelskou sluţbou s pořizovací cenou 8 398,- Kč
vybavení budovy na autobusovém nádraţí s pořizovací cenou 9 370,-Kč

17) Provedení opravy kanalizace ve školní zahradě ZŠ Touţim firmou p. Kvasničky
z Útviny.
18) Program zasedání zastupitelstva města Touţim na den 24. 9. 2009.
19) Termín příští schůze rady na pondělí 5. 10. 2009.
20) Smlouvu s regionální radou regionu soudrţnosti Severozápad na dotaci na projekt
„Rekonstrukce veřejných prostranství města Touţim“ a pověřila p. starostu jejím
podpisem.

B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 56/1 v k.ú. Touţim.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost o směnu pozemků s tím, ţe ţádost bude zařazena do programu zasedání
zastupitelstva města Touţim.
V Touţimi 14. 9. 2009
...............................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

.............................................
Antonín VRÁNA
starosta

