Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 4 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 7. února 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Přičlenit nově získané lesní pozemky dodatkem smlouvy s dobou platnosti do konce
roku 2011 k nájemní smlouvě s Lesní společností Teplá.
2) Sníţení paušálních částek za otop, elektrickou energii, vodné a stočné o částku
6 600,- Kč, za nájem kanceláře L. Hondlíkové v budově MěÚ, s platností od 1.1.2011
po dobu trvání rodičovské dovolené do 31.8.2013.
3) Revokaci usnesení rady č. 1/2011, bod A/12, kterým byl schválen způsob likvidace
vyřazených knih z knihovny.
4) Vyřazené knihy z knihovního fondu Městské knihovny rovnou zlikvidovat.
5) Provedení bezpečnostního a zdravotního řezu šesti vzrostlých listnatých stromů na
nádvoří zámku.
6) Provedení zdravotního řezu sedmi listnatých stromů mezi tělocvičnou ZŠ a
Sokolovnou a pokácení jednoho nevhodně umístěného javoru.
7) Pokácení jednoho zaschlého javoru v blízkosti Tepelské ulice v Touţimi.
8) Doplnění stavební komise o Alenu Šnoblovou a Václava Veverku s tím, ţe p. Veverka
bude vykonávat funkci předsedy komise.
9) Doplnění kulturní komise o Lenku Košlerovou.
10) Směrnici č. 1/2011 k tvorbě a pouţívání sociálního fondu.
11) Zprávu a závěry hlavní inventarizační komise k provedené inventarizaci majetku
města.
12) Odpisový plán TSM Touţim na rok 2011.
13) Výsledek hospodaření ZŠPaMŠ Touţim za rok 2010.
14) Prodej vyřazeného schodolezu společnosti ALTECH.
15) Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č.p. 29 v Komárově k datu 28.2.2010.
16) Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č.p. 29 v Komárově s V. Hruškovou
s platností od 1.3.2011 do 31.12.2011.
17) Moţnost splácení pokuty ve výši 1 500,- Kč měsíčními splátkami 150,- Kč pro S. K.
z Dobré Vody.
18) Nový model v úhradě nákladů za vyuţití sálu Sokolovny pro zájmové organizace se
sídlem v Touţimi a to částku 250,- Kč za jednu hodinu vyuţití, včetně DPH.
19) Navýšení počtu ţáků v 8.A třídě ZŠ Touţim na 32 ţáků s platností od 14.2.2011.
B)

Rada města po projednání neschválila:

1) Záměr na prodej pozemku p.č.188/12 o výměře 92 m2 v k.ú. Luhov s tím, ţe návrh
záměru bude projednán na zasedání zastupitelstva.
2) Odpisový plán ZŠPaMŠ Touţim na rok 2011.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulých schůzí.
2) Vývoj produkce separovaného odpadu za poslední čtyři roky.
3) Ţádost Radky Košťálové na jmenování členkou přestupkové komise s tím, ţe tato
komise byla na minulé schůzi doplněna o dva členy a tak se bude s ţadatelkou počítat
na volné místo člena komise rady nebo výboru zastupitelstva.
4) Informaci, ţe předsedou kulturní komise byl zvolen Jiří Schierl.
5) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe v době od 4. do 11.2.2011 čerpá řádnou
dovolenou.
6) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 4. do 17.2.2011 čerpá řádnou
dovolenou. V době nepřítomnosti ji zastupuje Mgr. Eva Erlebachová.
7) Ţádost ředitelky ZŠPaMŠ Touţim o převedení hospodářského výsledku do rezervního
fondu školy s tím, ţe o převodech hospodářského výsledku PO do fondů bude
rozhodovat na příštím zasedání zastupitelstvo.
8) Informace z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim.
9) Nabídku společnosti Paseo, spol. s r. o., na prezentaci města na několika portálech
s nabídkami turistických sluţeb a cílů s tím, ţe ji nebude akceptovat.
10) Nabídku tiskárny na zpracování a vydání turistické informační broţury nebo historické
publikace s tím, ţe konečné rozhodnutí učiní na příští schůzi rady po získání
doplňujících informací.
11) Ţádost o odkoupení vybavení střediska rehabilitace s tím, ţe ji projedná na příští
schůzi rady po doplnění informací.
12) Informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe v době od 8. do 11.2.2011 bude čerpat řádnou
dovolenou.
V Touţimi 7. 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.

