Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 23 / 2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 23 konané dne 5. listopadu 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Plán zimní údrţby komunikací a chodníků v Touţimi ve správě TSM Touţim.
2) Nájem nebytového prostoru v přízemí domu č.p. 53 v Plzeňské ulici v Touţimi J.
Buškovi s platností od 15.11.2012 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
3) Nájem nebytového prostoru v části budovy č.p. 508 na autobusovém nádraţí
v Touţimi, k provozování kanceláře Generali Pojišťovna, a.s., M. Krajčové s platností
od 01.11.2012 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
4) Ukončení nájemní smlouvy na nájem zahrádky na části pozemku p.č. 1514/19
o výměře 142 m2 v k.ú. Touţim, uzavřené s F. Čiperou k datu 31.12.2012.
5) Záměr na nájem zahrádky na části pozemku p.č. 1514/19 o výměře 142 m2 v k.ú.
Touţim.
6) Jmenování Bc. D. Ettlerové vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Touţim,
s platností od 06.11.2012.
7) Návrh jednorázových odměn pro členy výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Touţim, k projednání na zasedání zastupitelstva.
8) Jednorázové odměny pro členy komisí Rady města Touţim, kteří nejsou členy
zastupitelstva, ve výši dle zápisu.
9) Poskytnutí finančního daru p. starostovi a p. místostarostovi ve výši dle zápisu.
10) Předání DPS č.p. 609, Školní ulice, Touţim, do výpůjčky příspěvkové organizaci
Bytové hospodářství města Touţim.
11) Předání plynové kotelny, včetně komínu, v DPS č.p. 609, Školní ulice, Touţim, do
výpůjčky příspěvkové organizaci Teplárenství města Touţim.
12) Přidělení uvolněného bytu v DPS, Sídliště 124, Touţim, o velikosti 1 + 1, M.
Revajové s platností od 07.11.2012 na dobu neurčitou.
13) Ve věci návrhu pravidel pro řešení ţádostí o prominutí úroků z prodlení navrhnout
zastupitelstvu samostatné projednání kaţdé ţádosti o prominutí úroků z prodlení,
neboť kaţdý ţadatel má specifické podmínky, moţnosti a schopnosti jak uhradit
alespoň část úroků z prodlení.
14) Bezúplatný převod majetku města, vybavení DPS č.p. 609, v celkové hodnotě
361 683,30 Kč, do majetku příspěvkové organizace Bytové hospodářství města
Touţim.
15) Pouţití finančních prostředků za dojíţdějící ţáky do ZŠ Touţim ve školním roce
2012/2013 na dovybavení školní kuchyně a počítačových učeben.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci o obnovení WC na hřbitově s tím, ţe náklady na opravu budou zařazeny do
rozpočtu TSM Touţim na rok 2013.
3) Informaci o rozšíření veřejného osvětlení v Plzeňské ulici s tím, ţe náklady na nové
dvě větve budou zařazeny do rozpočtu TSM Touţim na rok 2013.
4) Informaci o zpracované studii a přípravě projektu na dostavbu druhé části hřbitova
u Kosmové.
5) Ţádost o prominutí úroků z prodlení k exekuci č. 041 EX 153/10 na pohledávku za
nájemné s tím, ţe ţádost bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.
6) Ţádost osadního výboru Třebouň o příspěvek na činnost v roce 2013 s tím, ţe částka
11 300,- Kč bude dle moţnosti zařazena do návrhu rozpočtu na příští rok.
7) Informaci nájemce restaurace v Sokolovně o uspořádání koncertu dvou kapel v sále
Sokolovny dne 16.11.2012 od 20:00 hod.
8) Kontrolní zprávu o činnosti OLH a zajištění technickohospodářské činnosti
společnosti Městské lesy Touţim k datu 31.10.2012.
V Touţimi 05.11.2012

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

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

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

