Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 21/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 8. října 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 33 o výměře 698 m2 v k.ú. Prachomety.
2) Záměr na prodej částí pozemků p.č. 1437/1 o výměře 247 m2 a p.č. 1240/1 o výměře
2 370 m2, oba v k.ú. Neţichov, s tou podmínkou, ţe kolem hráze zůstane zachována
přístupová cesta, a rovněţ tak zůstane zachován přístup na pozemek města p.č. 1240/1.
3) Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č.p.53 v Touţimi k datu
30.11.2012.
4) Příspěvek obcí na dojíţdějící ţáky do ZŠ Touţim ve školním roce 2012/2013 ve výši
5 000,- Kč.
5) 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. 56/2012 – 63/2012.
6) Uzavření MŠ Touţim v době vánočních prázdnin od 27.12. do 31.12.2012.
7) Poskytnutí finančního příspěvku TJ Zora Praha, formou zakoupení plánovacích
kalendářů za částku 200,- Kč.
8) Projednat návrh souhlasného stanoviska k omezení spoje 421401/4 Touţim – Bečov
nad Teplou v úseku Krásné Údolí – Bečov nad Teplou a zrušení spoje 421401/3
Bečov nad Teplou – Touţim, s vedením společnosti OZT- Obchodní zařízení Touţim
a na příští schůzi rady rozhodnout o stanovisku.
9) Nájem zahrádky č. 13 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 158 m2 v k.ú. Touţim
s platností od 01.11.2012 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádosti o nájem nebo koupi bývalé uhelny a kotelny v Kosmové s tím, ţe projednání
ţádostí odloţila na příští schůzi rady.
3) Ţádost o nájem nebytového prostoru v domě č.p. 5 v Třebouni s tím, ţe vyzve ţadatele
k doplnění ţádosti.
4) Ţádost ředitele ZUŠ Touţim o příspěvek na úhradu provozních výdajů v roce 2013
s tím, ţe částka 160 tis. Kč bude zařazena do návrhu rozpočtu na příští rok.
5) Ţádost Aeroklubu Touţim o příspěvek na pořádání akcí v roce 2013 s tím, ţe
příspěvek ve výši cca 5 tis. Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok a pomoc
s likvidací komunálního odpadu při těchto akcích bude projednána s TSM Touţim.
6) Ţádost Svazu postiţených civilizačními chorobami Touţim o příspěvek na činnost
v roce 2013 s tím, ţe příspěvek ve výši cca 10 tis. Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu
na příští rok.

7) Ţádost TJ SK Touţim, oddílu stolního tenisu, o příspěvek na činnost v roce 2013
s tím, ţe příspěvek ve výši cca 5 tis. Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
8) Ţádost SDH Touţim o příspěvek na činnost v roce 2013 s tím, ţe příspěvek ve výši
26 tis. Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
9) Ţádost Jezdeckého klubu Touţim o příspěvek na činnost v roce 2013 s tím, ţe
příspěvek ve výši cca 5 tis. Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok
V Touţimi 08.10.2012

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

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

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

