Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 27 / 2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 27 konané dne 17. prosince 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Zrušení zveřejnění záměru na nájem lesních pozemků města Touţim, uvedeného
v usnesení rady č. 24/2012, bod A/21.
2) Smlouvu o nájmu lesních pozemků ve vlastnictví města Touţim společnosti Městské
lesy Touţim s.r.o., Sídliště 428, Touţim a pověřila p. starostu a místostarostu jejím
podpisem.
3) A provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení Zastupitelstva města Touţim č. 9/5/2012 ze dne 13.12.2012, rozpočtová
opatření č. 75/2012 aţ 82/2012.
4) Ukončení nájemní smlouvy na byt v DPS č.p. 468 uzavřené s M. Květoňovou k datu
31.12.2012.
5) Přidělení bytu v DPS č.p. 468, o velikosti 1 + 1, pí J. Lukešové s platností od
01.01.2013.
6) Na změnu připojení Městské knihovny a sluţebny Městské policie k internetu vyuţít
nabídku společnosti T-mobile.
7) Předání dětského hřiště v Plzeňské ulici, v části „Hájenka“ s pořizovací cenou
367 277,- Kč do výpůjčky příspěvkové organizaci Technická sluţba města Touţim.
8) Předání přístřešku nad vchodem do MŠ při ZŠPaMŠ Touţim s pořizovací cenou
25 355,- Kč do výpůjčky příspěvkové organizaci ZŠPaMŠ Touţim.
9) Na návrh likvidační komise vyřazení majetku města Touţim uţívaného MěÚ, DPS,
KIC a SDH s celkovou pořizovací cenou 148 025,96 Kč a jeho předání k likvidaci
oprávněné osobě.
10) Zadat zpracování stavební dokumentace na objekt bývalé kotelny na pozemku p.č.
1049 v k.ú. Touţim p. Kokešovi za účelem legalizace tohoto objektu.
11) Odpisový plán ZŠ Touţim na rok 2013.
12) Udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠPaMŠ Touţim, ve výši dle zápisu.
13) Udělení finanční odměny pro ředitelku MŠ Touţim, ve výši dle zápisu.
14) Revokaci usnesení rady č. 25/2012, bod A/2 o udělení souhlasu se sídlem zakládané
společnosti MUDr. R. Hlouse na adrese Sídliště 424, Touţim, z důvodu změny
názvu společnosti.
15) Umístění sídla společnosti Ordinace Touţim s.r.o., jejímţ společníkem bude MUDr.
R. Hlous, do nemovitosti – budovy č.p. 424 nacházející se na pozemku p.č. st. 602/2
v k.ú. Touţim, vedené pod adresou Sídliště 424, Touţim, která je ve vlastnictví
města Touţim.
16) Zajištění dotisku broţury „Radyně – dějiny a současnost jedné vísky“ v tiskárně
nebo v případě vysokých nákladů, přímo na úřadě.
17) Poskytnutí příspěvku na činnost sdruţení Natura 99 ve výši 2 tis. Kč v letošním
roce.

18) Poskytnutí příspěvku na činnost společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov, ve výši
2 tis. Kč z rozpočtu města v roce 2013.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Informace OLH, Ing. Smysla, ke spolupráci s OLH městských lesů Bochov,
objasnění některých připomínek ke své činnosti a přístupu k náhradám za škody
zvěří od nájemců honiteb.
3) Návrh likvidační komise na vyřazení tenisového hřiště v Políkně s pořizovací cenou
23 800,- Kč s tím, ţe vyřazení bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
4) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe na dny 3. a 4. ledna 2013 vyhlašuje pro ţáky
ZUŠ Touţim ředitelské volno.
5) Informaci ředitelky ZŠ Touţim, ţe na dny 3. a 4. ledna 2013 vyhlašuje pro ţáky ZŠ
Touţim ředitelské volno.
6) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe na dny 3. a 4. ledna 2013 vyhlašuje pro
ţáky ZŠP ředitelské volno.
7) Ţádost Teplárenství města Touţim o schválení projektové dokumentace řešení
opravy rozvodů tepla, včetně předběţné kalkulace, schválení časového a finančního
plánu oprav primární sítě rozvodu tepla s tím, ţe nejdříve bude konzultována otázka,
zda se jedná o technické zhodnocení nebo opravu a následně rada projedná všechny
předloţené poţadavky.
8) Ţádost nadace Společnost DUHA, Trutnov, o podporu projektu „Nemysli jen na
sebe“ s tím, ţe tento projekt z důvodu plně vytíţeného rozpočtu města nepodpoří.
V Touţimi 17.12.2012

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

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

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Touţim je upraven v souladu se zněním
zákona o ochraně osobních údajů.

