Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 1/2011
Ze schůze rady města Toužim konané dne 10. ledna 2011
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem části nebytového prostoru v č.p. 508 v Touţimi na autobusovém nádraţí o
výměře 9,5 m2 s platností od 1.2.2011 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
2) Záměr na nájem nebytového prostoru v č.p. 429, Sídliště, Touţim, o výměře 19,7 m2.
3) Záměr na nájem lesních pozemků p.č. 79/4 o výměře 0,5773 ha a p.č. 917/5 o výměře
0,3695 ha, oba v k.ú. Políkno u Touţimi.
4) A provádí v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení zastupitelstva města Touţim č. 7c/5/2010 ze dne 25.11.2010 rozpočtové
opatření č. 65/2010.
5) Podání ţádosti na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje prostřednictvím
ZŠ Touţim o prodlouţení udělené časové výjimky na podlahy v učebnách a na
vybudování hygienického zařízení pro dívky na dobu do 31.12.2013 a trvalou výjimku
na prostorové úpravy šaten. Ve vyjádření města bude souhlas se zařazením finančních
prostředků na provedení úprav uvedených v časové výjimce do návrhu rozpočtu
v létech trvání výjimky.
6) Podání ţádosti na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje prostřednictvím
ZŠPaMŠ Touţim o prodlouţení udělené výjimky na vybudování hygienického
zařízení pro dívky v budově ZŠP na dobu do 31.12.2012. Ve vyjádření města bude
souhlas se zařazením finančních prostředků na provedení úprav uvedených v časové
výjimce do návrhu rozpočtu v létech trvání výjimky.
7) Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2011 příspěvek ve výši 15 000,- Kč určený
Karlovarskému kraji na přípravu projektu na likvidaci výskytu invazních rostlin jako
je bolševník, křídlatka a netýkavka ţlaznatá.
8) Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2011 příspěvek ve výši 1 500,- Kč určený na
činnost o.s. Natura 99, které se zaměřuje na osvětu obyvatel v problematice nakládání
s odpady a omezování šíření bolševníku.
9) Nabídku p. Kmece z Krásna na provedení zdravotního a bezpečnostního řezu šesti
listnatých stromů.
10) Udělení předběţného souhlasu s pronájmem sálu Infocentra společnosti TRIGON
C.V. spol. s r. o. Plzeň, na pořádání rekvalifikačních kurzů.
11) Aby část nákladů za vodné a elektrickou energii ve výši 10 000,- Kč v domě č.p. 5
v Třebouni uhradili dobrovolní hasiči z Třebouně.
12) Jako způsob likvidace vyřazených knih z knihovny Touţim nabídnout seznam
vyřazených knih v ZŠ, DPS, na stránkách města apod., a zbývající knihy zlikvidovat.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení.
2) Informace od pí Prchalové o základních principech procesu získávání prostředků
z dotačních titulů a její příslib na podání informací o dotačních titulech na konkrétní
projekty s tím, ţe do příští schůze rady bude připravena aktualizace akcí strategického
plánu města Touţim.
3) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe ve dnech 23.12. a 27. aţ 31.12. 2010 čerpal řádnou
dovolenou.
4) Informaci o vývoji produkce separovaného odpadu za poslední čtyři roky s tím, ţe na
příští schůzi rady pozve zástupce společnosti RESUR k projednání aktuálních otázek
spolupráce.
5) Návrh rozpočtu KIC na rok 2011 s tím, ţe jej zařadí do návrhu rozpočtu města na rok
2011 a dále na příští schůzi rady projedná návrh na zřízení kulturní komise.
6) Ţádost SDH Touţim o příspěvek na uspořádání akcí v letošním roce s tím, ţe do
návrhu rozpočtu na rok 2011 bude zařazen příspěvek ve výši 41 000,- Kč.
7) Nabídku TV Public na realizaci a servis internetové stránky města v rámci webového
portálu www.cyklotoulky. cz s tím, ţe ji nebude akceptovat.
8) Ţádosti o byt s tím, ţe o přidělení bytu v domě č.p.92 v Pivovarské ulici v Touţimi
rozhodne na některé příští schůzi rady, kdy bude mít informace o ţadatelích i o
postupu prací při opravě bytu.
9) Výsledek hospodaření města Touţim v roce 2010.
10) Informace starosty o proběhlých jednáních od minulé schůze rady.
V Touţimi 10. 1. 2011

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

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

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

