Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 22/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 22. října 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej bývalé kotelny a uhelny v Kosmové.
2) Záměr na nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků: p.p.č. 774 o výměře 605 m2
v k.ú. Branišov a pozemků p.č. 192/7, p.č. 218/3, p.č. 642/6, p.č. 699/2, část p.p.č.
700/7 o výměře 15 975 m2, p.č. 742, p.č. 743, p.č. 744, p.č. 858/3, p.č. 858/5, p.č.
858/6, p.č. 885/3, p.č. 885/4, p.č. 885/8, p.č. 886, p.č. 847/1, p.č. 975/3, p.č. 975/4, p.č.
1055/2, p.č. 1087/2, p.č. 1087/3, p.č. 1145/2, p.č. 1226/5 a p.č. 1420/7 o celkové
výměře 61 395 m2 v k.ú. Neţichov.
3) Revokaci usnesení č. 21/2012 bod A/3 ze dne 08.10.2012.
4) Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí domu č.p. 53 v Plzeňské
ulici v Touţimi, k datu 31.10.2012 a úhradu materiálových nákladů na pořízení
plovoucí podlahy v ceně 7 927,- Kč s tím, ţe úhradu nákladů zajistí BH města
Touţim.
5) Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor, bufet na autobusovém nádraţí, k datu
30.11.2012.
6) Revokaci části usnesení č. 12/2012 bod A/14, kterou byl přidělen byt v DPS F. Vlnaté.
7) Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v DPS, Sídliště 124, Touţim, k datu
31.10.2012
8) Plán inventur na rok 2012 a sloţení jednotlivých inventarizačních komisí.
9) Předání dvou kusů plynových zářičů zn. Kubler OPTIMA v hodnotě 415 859,- Kč do
výpůjčky PO Teplárenství města Touţim.
10) Výměnu přiděleného bytu č. 2 za byt č. 5 v DPS, Školní 609, Touţim, pro
B. Czapkovou a přidělení uvolněného bytu č. 2 T. Peštovi.
11) Vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku MŠ Touţim s celkovou pořizovací
cenou ve výši 61 834,- Kč.
12) Bezúplatný převod 2 ks kartoték a 9 ks sklopných plechů do kartoték z majetku města
do majetku PO Teplárenství města Touţim.
13) Souhlasné stanovisko k omezení spoje 421401/4 Touţim – Bečov nad Teplou v úseku
Krásné Údolí – Bečov nad Teplou a zrušení spoje č. 421401/3 Bečov nad Teplou –
Touţim.
14) Zařazení ţádosti Biskupství plzeňského o dotaci na opravu fasády kostela Narození
Panny Marie v Touţimi do Programu regenerace městských památkových zón v roce
2013.
15) Pověřit ředitele TSM Touţim podáním zprávy o řešení osvětlení parkoviště v Plzeňské
ulici a stavu veřejného WC na hřbitově.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost E. Trnkové o přidělení bytu s tím, ţe ţádost bude zařazena do seznamu
uchazečů.
3) Ţádost M. Darulové o vyhrazení parkovacího místa v blízkosti bydliště s tím, ţe bude
prověřena moţnost zřízení parkovacího místa a případný návrh bude předán
k posouzení na DI Policie ČR a na Magistrát města Karlovy Vary.
4) Výroční zprávu o činnosti ZŠPaMŠ Touţim za školní rok 2011/2012.
5) Zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim ze dne 30.08.2012.
6) Zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim ze dne 15.10.2012 s tím, ţe
poţadavek na odstranění kamínků u štítové zdi Sokolovny prověří p. Kokeš a podá
zprávu na příští schůzi rady.
7) Ţádost ředitelky ZŠ Touţim o provozní dotaci na rok 2013 s tím, ţe potřebná částka
bude zařazena do návrhu rozpočtu na příští rok.
8) Vyjádření ředitele ZUŠ Touţim k protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly
v letošním roce.
9) Ţádost vedoucího Teplárenství města Touţim o příspěvek na činnost v roce 2013
s tím, ţe částka 200 tis. Kč bude zařazena do návrhu rozpočtu na příští rok.
10) Ţádost o zřízení veřejného osvětlení v úseku od Plzeňské ulice k budově nádraţí s tím,
ţe ředitel TSM prověří moţnost rozšíření veřejného osvětlení do ulice k nádraţí.
O způsobu řešení bude radu informovat.
11) Ţádost TJ Sokol Touţim o příspěvek na činnost v roce 2013 s tím, ţe příspěvek ve
výši 40 000,- Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
12) Ţádost Střediska pro ranou péči Plzeň o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013
s tím, ţe příspěvek ve výši 11 500,- Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
13) Nabídku Malostranského nakladatelství na zakoupení třídílné knihy Dávné pověsti
národa Českého s tím, ţe ji nebude akceptovat.
14) Nabídku na prezentaci města v turistickém magazínu Kam po Česku s tím, ţe ji
nebude akceptovat.
15) Informaci Ing. Smysla, OLH společnosti Městské lesy Touţim, o proběhlé
inventarizaci vytěţeného dříví.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1822/2 o výměře 160 m2 v k.ú. Komárov.
2) Záměr na nájem nebytového prostoru v domě č.p. 5 v Třebouni.
3) Ţádost M. Váchové o převod nájmu bytu po své matce, Haně Váchové, která poţádala
o ukončení nájemní smlouvy na současný byt z důvodu přidělení bytu v DPS s tím, ţe
ţádost o byt bude zařazena do seznamu uchazečů.
4) Návrh vedoucí knihovny na uspořádání Mikulášské nadílky.
V Touţimi 22.10.2012
............................................
Roman STRAKA
místostarosta
Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Touţim je upraven v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů.

