Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 5 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 21. února 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem části pozemku p.č. 1636/2 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Touţim s platností od
1.3.2011, za dříve schválených podmínek, na dobu neurčitou.
2) Nájem části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 180 m2 v k.ú. Touţim s platností od
1.3.2011, za dříve schválených podmínek, na dobu neurčitou.
3) Změnu nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 17 na pozemcích p.č. 142/12,
p.č. 142/13 a p.č. 142/14 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Kosmová v tom smyslu, ţe
jediným nájemcem bude V. Hrabák, s platností od 1.3.2011 na dobu neurčitou.
4) Sloţení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Touţim a jmenování
T.Štádlera a V.Flendera novými členy zásahové jednotky SDH města Touţim.
5) Finanční vyrovnání za ponechané vybavení prostor restaurace v Sokolovně
s V.Suchanem.
6) Odpisový plán MŠ Touţim na rok 2011.
7) Bezplatné uţívání sportovní haly a hřiště s umělým povrchem v době od 8.8. do
12.8.2011 o.s. ProfiCentrum, Plzeňská 576, Touţim, k volnočasovým aktivitám
příměstského dětského tábora Profíček.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2010 s tím, ţe toto
bude projednáno a navrţeno ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva, včetně
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO do fondů.
3) Návrh rozpočtu města Touţim na rok 2011, včetně rozpočtového výhledu na rok 2012
a rok 2013 s tím, ţe tyto návrhy budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva
a rada doporučí jejich schválení.
4) Závěrečný účet města za rok 2010 s tím, ţe tento bude projednán na příštím zasedání
zastupitelstva.
5) Nabídku tiskárny AZUS Březová na zpracování a vydání turistické informační
broţury nebo historické publikace s tím, ţe o nabídce rozhodne po zasedání
zastupitelstva, kde se bude projednávat další činnost Kulturního a informačního
centra.
6) Výroční zprávu o hospodaření PO Teplárenství města Touţim za rok 2010 s tím, ţe
výsledek hospodaření příspěvkových organizací bude projednán na příštím zasedání
zastupitelstva.
7) Ţádost Jezdeckého klubu Touţim o příspěvek na činnost v roce 2011 s tím, ţe o
ţádostech o příspěvky bude rozhodovat po schválení rozpočtu města na rok 2011.

8) Ţádost SK Touţim, oddílu stolního tenisu, o příspěvek na činnost v roce 2011 s tím,
ţe o ţádostech o příspěvky bude rozhodovat po schválení rozpočtu na rok 2011.
9) Informaci o nabídce společnosti Geogalileo z Brna na informační materiály z našeho
regionu a moţnost zajištění dodavatele energií za výhodných cenových podmínek
s tím, ţe na příští schůzi rady zástupce společnosti objasní celou problematiku.
V Touţimi 21. 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.

