Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 24 / 2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 24 konané dne 19. listopadu 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Další postup projednání nabídky SD Jednota Touţim na nájem nebo odkoupení části
areálu velkoobchodu.
2) Nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků v k.ú. Branišov a Neţichov o celkové
výměře 62 000 m2 R. Páníkové s platností do 31.12.2014, za dříve schválených
podmínek.
3) Ukončení smlouvy o výpůjčce na vybavení restaurace v Sokolovně k datu 30.09.2012.
4) Uzavření smlouvy o výpůjčce na vybavení restaurace v Sokolovně s T. Havlem,
s celkovou pořizovací cenou 34 666,- Kč, s platností od 01.10.2012 do 30.09.2013.
5) Nájem nebytového prostoru, bufetu na autobusovém nádraţí, č.p. 508 v Plzeňské ulici,
k provozování rychlého občerstvení, p. R. Kopeckému, s platností od 01.12.2012 na
dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
6) A provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle
usnesení Zastupitelstva města Touţim č. 8/6/2011 ze dne 08.12.2011, rozpočtová
opatření č. 64 – 70/2012.
7) Zakoupení 2 ks vitrín k umístění na fasádu domu č.p. 53 v Plzeňské ulici.
8) Uzavření knihovny v době od 17.12. do 31.12.2012 z důvodu čerpání dovolené.
9) Nákup 4 ks kontejnerů pro potřebu TSM Touţim z vlastních prostředků.
10) Finanční odměnu pro ředitele TSM Touţim ve výši dle zápisu.
11) Vyřazení poškozeného a opotřebovaného majetku Teplárenství města Touţim
s celkovou pořizovací cenou 25 225,- Kč.
12) Vyřazení odcizeného majetku Teplárenství města Touţim s celkovou pořizovací cenou
28 748,- Kč.
13) Vyřazení odcizeného majetku Bytového hospodářství města Touţim s pořizovací
cenou 4 990,- Kč.
14) Z důvodu nevymahatelnosti náhrady škody vzniklé odcizením majetku Teplárenství
města Touţim a Bytového hospodářství města Touţim nepoţadovat po pachateli její
náhradu.
15) Navýšení mzdového fondu Teplárenství města Touţim o částku 25 tis. Kč.
16) Navýšení mzdového fondu Bytového hospodářství města Touţim o částku 32 tis. Kč.
17) Pověření pro BH Touţim na prověření činnosti kanalizace a moţnosti osazení
odečtového vodoměru v domě č.p. 53 v Plzeňské ulici a nezajištění teplé vody pro
nebytový prostor v tomto domě.
18) Finanční odměnu pro ředitelku ZŠ Touţim ve výši dle zápisu.
19) Provedení nutných prací k zamezení sráţení vody v nástavbách ZŠ Touţim ještě
v letošním roce.
20) Program zasedání Zastupitelstva města Touţim dne 13.12.2012.
21) Záměr na nájem lesních pozemků města Touţim.
22) Poskytnutí věcného daru pro p. M. Matouška ve výši 500,- Kč.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost o.s. ProfiCentrum Touţim o příspěvek na zajištění činnosti příměstského
tábora Profíček v době letních prázdnin 2013 s tím, ţe příspěvek ve výši 10 tis. Kč
bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
3) Ţádost TJ SK Touţim o příspěvek na činnost v roce 2013 s tím, ţe příspěvek ve výši
100 tis. Kč bude dle moţnosti zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
4) Ţádost MAS Vladař o poskytnutí krátkodobé půjčky ve výši 400 tis. Kč s tím, ţe
ţádost bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.
5) Poděkování Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska za podporu akce Mistrovství ČR
hry Plamen a dorostu SH ČMS v poţárním sportu.

V Touţimi 19.11.2012

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

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

Upozornění: Zveřejněné usnesení Rady města Touţim je upraveno v souladu se zněním
zákona o ochraně osobních údajů.

