Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 8 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 23. března 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem zahrádky č. 7 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 160 m2 v k.ú. Touţim
s platností od 1.4.2011 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
2) Financování dvou soustředění členů dechového orchestru ZUŠ Touţim ve Pšově
v letošním roce z rozpočtu ZUŠ Touţim.
3) Prodej vybavení rehabilitace za cenu s moţností úhrady měsíčními splátkami po dobu
18 měsíců.
4) Umístění informace o činnosti ProfiCentra, o.s., na webové stránky města.
5) Kladné vyjádření k licenčnímu řízení pro dopravce Emil Elexa, Lešenská 341, Zlín
– Kostelec, na autobusovou linku Jáchymov – Karlovy Vary – Touţim - Plzeň – Písek
– České Budějovice – Jindřichův Hradec – Telč.
6) Kladné vyjádření k licenčnímu řízení pro dopravce ČSAD MHD Kladno, a.s., Kladno
– Kročehlavy, na autobusovou linku Sokolov – Horní Slavkov – Touţim – Ţlutice –
Kladno – Praha.
7) Nabídku ing. Martina Kohouta na zpracování aktualizace dopravního značení
v Touţimi.
8) Ukončení nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru v čp. 429 na Sídlišti
v Touţimi k datu 31.3.2011.
B)

Rada města po projednání zamítá:

1) Nabídku na ozvučení části hlediště na fotbalovém hřišti s tím, ţe bude hledat
vhodnější řešení.
2) Ţádost velitele jednotky SDH Touţim o nákup nového poţárního cisternového
vozidla.
C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Nabídku Jana Tejmla, zástupce nově vznikající o.p.s. BPE se sídlem v Brně, na
spolupráci, jejímţ výsledkem by měla být úspora nákladů na plyn a elektrickou energii
s tím, ţe rozhodnutí o řešení dodávek energií provede po vyhodnocení další nabídky.
3) Informaci o prohlídce a moţnosti vyuţití bývalého areálu OSP v Touţimi, v jehoţ
části by mohl Český západ realizovat sociální sluţby v rámci zapojení města do
činnosti Agentury pro sociální začleňování s tím, ţe další jednání v této věci se
uskuteční ve čtvrtek 31.3.2011.

4) Návrh na rekonstrukci dvora za knihovnou s tím, ţe v první řadě bude třeba prostor
vyklidit a vyčistit a následně bude rozhodnuto o dalším postupu.
5) Informaci Krajské rady dětí a mládeţe Karlovarska, ţe v měsíci dubnu 2011 budou
oslovovat neziskové organizace s cílem získat přehled o jejich činnosti.
V Touţimi 23. 3. 2011

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

