Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 6 / 2010
Ze schůze rady města Toužim konané dne 28. února 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 7 na části pozemku p.č. 2843/8 v k.ú.
Touţim dohodou k 31.3.2011.
2) Záměr na nájem zahrádky č. 7 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 160 m2 v k.ú.
Touţim.
3) Záměr na prodej části pozemku p.č. 139/8 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Třebouň a to
úzké části mezi pozemkem p.č. 139/9 a účelovou komunikací.
4) Nabídnout vybavení rehabilitace za cenu 250 tis. Kč a po vyjádření zájemce se bude
rozhodovat o prodeji.
5) Zakoupení vybavení pro odchyt toulavých psů, tyč s odchytovým okem a přenosnou
klec, v ceně cca 10 tis. Kč pro TSM Touţim.
6) Vyuţívání sběrného dvora TSM Touţim k odevzdání velkoobjemného odpadu
poskytnout zdarma pro občany ţijící trvale v Touţimi, kteří mají řádně uzavřenou
smlouvu na likvidaci komunálního odpadu a tuto řádně platí.
7) Vyuţít prostředky z Programu regenerace městských památkových zón v roce 2011 ve
výši 200 tis. Kč na opravu čelní fasády kostela narození Panny Marie v Touţimi.
8) Neuzavírat smlouvu na zpracování ţádosti o dotaci na rekonstrukci a revitalizaci
objektu bývalého pivovaru.
9) Svolat na den 17.3.2011 v 17:00 hod. do zasedací místnosti MěÚ Touţim zasedání
zastupitelstva města Touţim.
10) Zapojení prostředků za realizovaný projekt revitalizace veřejných prostranství ve výši
5 987 tis. Kč do návrhu rozpočtu na letošní rok a celou částkou posílit podíl města na
financování revitalizace náměstí.
11) Návrh smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, o právu provést stavbu
Touţim, Lachovice, p.č. 1088/1, Jiří Horník – kabel NN a pověřila p. starostu jejím
podpisem.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informace Bc. Alexandera Oláha, lokálního konzultanta Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách, která působí v Touţimi a v Teplé na základě
uzavřeného Lokálního partnerství s cílem řešení problematiky sociálního vyloučení.
Dále rada vzala na vědomí informaci o přípravě strategického plánu a o moţnostech
získání investičních a neinvestičních dotačních prostředků s tím, ţe souhlasí se
zřízením pracovní pozice projektového manaţera a do příští schůze rady prověří
moţnost vyuţít některý z uvaţovaných objektů na poskytování připravovaných aktivit
a sluţeb.

3) Ţádost ředitelky ZŠ Touţim o převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2010 do peněţních fondů školy s tím, ţe o těchto ţádostech bude rozhodovat na
příštím zasedání zastupitelstvo města Touţim.
4) Zprávu o stavu veřejného pořádku ve sluţebním obvodu OO-Policie ČR Touţim
v roce 2010.
5) Ţádost fotbalového oddílu SK Touţim o příspěvek na činnost v letošním roce ve výši
30 tis. Kč a poţadavek na obnovu nefunkčního ozvučení areálu s tím, ţe o příspěvcích
na činnost bude rozhodovat po schválení rozpočtu na letošní rok a ozvučení se bude
řešit společně s ozvučením Sokolovny.
6) Ţádost o.s. Přátelé touţimské mládeţnické dechovky o poskytnutí příspěvku na
činnost v letošním roce ve výši 20 tis. Kč s tím, ţe o příspěvcích na činnost bude
rozhodovat po schválení rozpočtu na letošní rok.
7) Poţadavek na umístění dopravních značek před vstupní dveře do domu č.p. 377 – 378
v Plzeňské ulici k zamezení parkování před vstupem do domu s tím, ţe tento problém
bude přednostně řešen v rámci úpravy dopravního značení ve městě.
8) Petici ve věci ţádosti o přehodnocení rozhodnutí o zdanění emisních povolenek s tím,
ţe petice bude zveřejněna na úřední desce s informací kde je moţno vyplnit podpisový
arch k petici.
V Touţimi 28. 2. 2011

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

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

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

