Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 9 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 4. dubna 2011
A) Rada města po projednání schvaluje:
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Příspěvek na činnost SK Touţim – fotbal ve výši 29 000,- Kč.
Příspěvek na činnost SK Touţim – stolní tenis ve výši 5 000,- Kč.
Příspěvek na činnost TJ Sokol Touţim ve výši 35 000,- Kč.
Příspěvek na činnost Svazu postiţených civilizačními chorobami ve výši 10 000,- Kč.
Příspěvek na činnost SDH Touţim ve výši 6 000,- Kč na sportovní činnost.
Příspěvek na činnost SDH Touţim ve výši 20 000,- Kč pro mladé hasiče.
Příspěvek na činnost o.s. Přátelé touţimské mládeţnické dechovky ve výši 5 000,- Kč.
Příspěvek na činnost o.s. ProfiCentrum Touţim ve výši 10 000,- Kč.
Příspěvek na činnost Jezdeckého klubu Touţim ve výši 5 000,- Kč.
Příspěvek na činnost Aeroklubu Touţim ve výši 5 000,- Kč.
Příspěvek na činnost o.s. Pod střechou Touţim ve výši 5 000,- Kč.
A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle usnesení
zastupitelstva města Touţim č. 7/c/5/2010 ze dne 25.11.2010 rozpočtové opatření č.
1/2011.
Zvýšení pokladního limitu výdajové pokladny v účtárně MěÚ Touţim na 70 000,- Kč.
Přidělení finanční odměny ředitelce ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.
Vyhlášení výběrového řízení na dodání materiálového vybavení na projekt „Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních školách“ pro ZŠP při ZŠPaMŠ Touţim.
Projednat s autobusovými dopravci moţnost přeloţení zastávky před internátem SOU
v Touţimi na autobusové nádraţí a toto místo ponechat pouze pro parkování osobních
automobilů.
Přidělení bytu v bývalé škole v Komárově na dobu určitou od 1.5. do 31.12.2011.
Umístění fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu a střechu garáţe ţadatele J.
Skaly, Touţim.
Záměr na nájem objektu bývalé uhelny v Kosmové o výměře 121,36 m2.
Záměr na nájem nebytového prostoru v čp. 429 na Sídlišti v Touţimi o výměře 19 m2.
Záměr na nájem nebytového prostoru v čp. 104 na nám. J. z Poděbrad v Touţimi o
výměře 47,04 m2.
Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 104 na nám. J. z Poděbrad
v Touţimi s pí J. Janouškovcovou, Ţlutice, dohodou k 31.5.2011.
Hostování cirkusu STAR v době od 28.4. do 30.4.2011 na ploše před bývalým pivovarem
a rozmístění reklamních poutačů na území města.
Záměr na bezúplatný převod pozemků p.č. 1 o výměře 120 m2, p.č. 565/2 o výměře 499
m2 a p.č. 600/4 o výměře 503 m2, všechny v k.ú. Smilov, z majetku města Touţim do
majetku Karlovarského kraje. Jedná se o pozemky vyuţívané jako ostatní komunikace.
Odvolání pí Kamily Prchalové z členství v kulturní komisi z důvodu zahájení její činnosti
v Infocentru k datu 31.3.2011.
Jmenování pí Soni Šimkové členkou kulturní komise s platností od 1.4.2011.

B) Rada města po projednání zamítá:
1) Ţádost o příspěvek na činnost o.s. Touţimský antivětrník.
2) Poskytnutí finanční výpomoci v důsledku úrazu a doporučuje ţadateli jednat o výpomoci
se zaměstnavatelem.

C) Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Ţádost ředitelky MŠ Touţim o souhlas s uzavřením školy v době hlavních prázdnin s tím,
ţe uzavření školy ještě projedná s ředitelkou a s konečnou platností rozhodne na příští
schůzi rady.
2) Informace pracovnice ŢP o činnosti oddělení a o spolupráci s TSM Touţim.
3) Informaci o připravené akci „Přivítejte s námi jaro očistou města“ v termínu 20.4. a
21.4.2011 na úklid veřejných prostranství, trávníků a veřejné zeleně.
4) Návrh na ozvučení hlediště fotbalového hřiště s tím, ţe na příští schůzi rady připraví p.
místostarosta nový návrh.
5) Ţádost osadního výboru z Prachomet o vyčistění obecního rybníčku na návsi s tím, ţe
v letošním roce se bude realizovat v Prachometech autobusová čekárna s místem pro
přecházení a částečnou úpravou chodníku. S další akcí se v rozpočtu na letošní rok
nepočítalo.
6) Nabídku vítacích cedulí, jejichţ spoluinvestorem je společnost AXA s tím, ţe ji nebude
akceptovat.
7) Nabídku tiskárny AZUS Březová na dodání nástěnného kalendáře s fotografiemi z našeho
regionu s tím, ţe poţádá o moţnost změnit fotografii Touţimi, projedná moţnost vyuţití
reklamní plochy a o případné objednávce kalendářů rozhodne na příští schůzi rady.
8) Nabídku na členství v asociaci měst a regionů „Národní síť zdravých měst“ s tím, ţe ji
nebude akceptovat.
9) Nabídku mediální prezentace v Karlovarském deníku s tím, ţe ji nebude akceptovat.
10) Ţádost F. Staňka, Touţim, o nájem nebytových prostor ke zřízení kanceláře.
11) Návrh na projednání dodatků nájemních smluv na nájem nebytových prostor s SDH
Třebouň, MUDr. Jiřím Prokopem, Petrem Hasmanem, MUDr. Pavlem Jančíkem,
Knihovnou Touţim, MUDr. Kaplanem a MUDr. Pencem s návrhem na úhradu energií a
vody v plné výši s tím, tento stav a návrh řešení bude projednán s vedoucím BH Touţim
a následně bude rozhodnuto na schůzi rady.
12) Ţádost Střediska pro ranou péči Plzeň o poskytnutí příspěvku na provoz terénních sluţeb
s tím, ţe poţádá o sdělení identifikace klienta v našem městě a na příští radě rozhodne o
poskytnutí příspěvku.
13) Zprávu o činnosti KIC města Touţim v uplynulých létech i připravených akcích na
letošní rok s tím, ţe do konce června 2011 bude zatím v nově předaných prostorách
působit Cesta z města a vzhledem k tomu, ţe rada nemá další informace o činnosti
nového subjektu, bude se touto problematikou zabývat na některé příští schůzi rady a
není tedy aktuální svolávat k tomuto bodu zasedání zastupitelstva, tak jak bylo dohodnuto
na minulém zasedání.
14) Ţádost TSM Touţim o schválení vyřazení montáţní plošiny Avia A 31 – MP 13-2 a
osobního automobilu Škoda Felicia PickUP z důvodu špatného technického stavu a další
neupotřebitelnosti z majetku TSM Touţim a prodej vyřazeného zařízení s tím, ţe ţádost
bude projednána na zasedání zastupitelstva.
15) Návrh na uskutečnění veřejné besedy s občany města k aktuálním otázkám a
připravovaným akcím s tím, ţe o uskutečnění besedy bude dále jednat.
16) Informaci, ţe akce stavění májky je projednána s místními dobrovolnými hasiči a je
připraven lampionový průvod.
17) Informaci o jednání p. místostarosty s ředitelem OZT Touţim.
V Touţimi 4.4.2011
.............................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

