Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 2 / 2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 24. ledna 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)

Ceník sluţeb TSM Touţim na rok 2011.
Ceny TSM Touţim za svoz kontejnerů s komunálním odpadem na rok 2011.
Ceny TSM Touţim za svoz popelnic pro fyzické osoby na rok 2011
Ceny TSM Touţim za svoz popelnic pro právnické osoby na rok 2011
Doporučit TSM Touţim uzavřít smlouvu o provedení nabízených prací s o.s.
Český západ s tím, ţe město bude s TSM spolupracovat při přípravě prací.
6) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 6 na části pozemku p.č.1636/2 o
výměře 219 m2 v k.ú. Touţim s J. Kozmou, k datu 31.3.2011.
7) Záměr na nájem části pozemku p.č.1636/2 o výměře 219 m2 v k.ú. Touţim.
8) Nájem nebytových prostor v č.p. 35 na nám. J. z Poděbrad v Touţimi o.s. Cesta
z města na dobu neurčitou, s výpovědní dobou tři měsíce, za dříve schválených
podmínek. Začátek nájmu bude stanoven po vzájemné dohodě.
9) Zřízení kulturní komise a za členy jmenuje Romana Straku, Roberta Hrůzu, Jiřího
Schierla, Kamilu Prchalovou a Jaroslavu Slepičkovou. Komise zvolí ze svých
členů předsedu.
10) Doplnění přestupkové komise o členy zastupitelstva Otu Šikýře a Václava Pavlíka.
11) Vzájemné vyrovnání při příleţitosti ukončení nájemní smlouvy na nebytový
prostor v č.p. 429 v Touţimi za provedené stavební úpravy tohoto prostoru ve výši
10 tis. Kč s tím, ţe úhradu zajistí po předloţení vyúčtování BH Touţim.
12) Zařazení akce Vodovod do Luhova s finančním podílem města Touţim ve výši cca
350 tis. Kč do návrhu rozpočtu na letošní rok za předpokladu, ţe se většina
obyvatel připojí na nový vodovod.
13) Zadat zpracování připomínek účastníků řízení k návrhu územního plánu
soukromému subjektu a k výběru zajistit více nabídek.
14) Udělení souhlasu s vybudováním nástěnného fasádního komína a s vybudováním
plynové přípojky pro Společenství Na Zámecké č.p. 495 a 496 v Touţimi pro
připojení kondenzačních kotlů k výrobě tepla a teplé vody.
15) Prominutí nájemného za nájem sportovní haly dne 9.3.2011 k uspořádání turnaje
v halové kopané pro HZS Karlovarského kraje, stanice Touţim.
16) Přijetí finančních darů pro ZŠPaMŠ Touţim určených na nákup schodišťové
plošiny a vystavení objednávky na dodání schodišťové plošiny.
B)

Rada města po projednání neschválila:
1) Záměr na nájem pozemku p.č.787/2 o výměře 11 318 m2 v k.ú. Políkno.

C)

Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informace zástupců společnosti Resur, spol. s r. o., Karlovy Vary, ve věci rozšíření
spolupráce s naším městem a se zájmem zřídit v bývalé kotelně pobočku s tím, ţe
jednání s upřesňováním nabídek a podmínek obou stran budou pokračovat.
3) Nabídku na prodej pozemků p.č. 711/2, 1388/12, 1390/6, 1390/7 a 1399/4 v k.ú.
Touţim s tím, ţe město bude ještě jednat o moţném sníţení ceny za některé
pozemky.
4) Ţádost nájemníků bytů v domě č.p. 287 v Druţstevní ulici o výměnu oken s tím,
ţe podobné opravy je třeba nejdříve projednat s BH Touţim a toto dává návrhy na
provádění oprav do rozpočtu.
5) Nabídku společnosti Karkom na výrobu a dodání reklamních a propagačních
předmětů s tím, ţe ji nebude v současné době akceptovat.
6) Nabídku na výrobu a dodání keramiky s tím, ţe ji nebude v současné době
akceptovat.
7) Plán konzultačních dnů Oddělení dozoru Karlovy Vary, odboru dozoru a kontroly
veřejné zprávy Ministerstva vnitra.
8) Ţádost o. s. Aragonit o příspěvek na hudební festival zdravotně postiţených, který
se koná 9.–10. září 2011 v Karlových Varech, Fr. Lázních a Chebu s tím, ţe
příspěvek neposkytne.
9) Informaci o třech podaných ţádostech o dotace prostřednictvím MAS Vladař.
10) Poţadavek správce webových stránek města o pomoc při definování anketních
otázek s tím, ţe pověřila kulturní komisi, aby v této věci spolupracovala s p.
Zanklem.
11) Informaci, ţe do funkce úředníka stavebního úřadu nastupuje od 1.2.2011 p. Jiří
Kokeš.
12) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe získala od Nadace ČEZ finanční
příspěvek ve výši 150 tis. Kč na pořízení schodišťové plošiny.
13) Ţádost o.s. LUNGTA o připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ s tím, ţe podporuje boj o demokracii a svobodu, tibetskou vlajku však
vyvěšovat nebude.

V Touţimi 24.1.2010

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

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

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

