Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 20/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 20 konané dne 24. září 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem pozemku p.č. 943/1 o výměře 18 214 m2 v k.ú. Políkno u Touţimi ZO
Českého svazu ochránců přírody Alter meles, Ţiţkov 345, Ţlutice, s platností od
01.10.2012 na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 0,10 Kč/m2.
2) Odloţení ţádosti N. Jarošové o koupi zahrádky do doby, kdy bude připraven prodej
zahrádek Pozemkovým fondem v této lokalitě.
3) Odloţení ţádosti P. Škutiny o koupi bývalé uhelny v Kosmové k projednání na příští
schůzi rady, společně s ţádostí předchozího zájemce.
4) Ukončení nájemní smlouvy na část nebytového prostoru o výměře 9,5 m2 v Plzeňské
ulici č.p. 508, Touţim k datu 31.10.2012.
5) Záměr na nájem nebytového prostoru o výměře 9,5 m2 v Plzeňské ulici č.p. 508,
Touţim.
6) Souhlasné stanovisko k uzavření podnájemní smlouvy s platností do 31.10.2012 mezi
J. Pokšteflem, nájemcem nebytového prostoru o výměře 9,5 m2 v Plzeňské ulici
č.p. 508, Touţim a Generali Pojišťovnou, a.s., k provozování agenturní kanceláře.
7) Přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v DPS, Sídliště 124, Touţim, H. Reichelové na dobu
určitou, s platností od 01.10.2012 do 31.12.2012, s moţností prodlouţení nájemní
smlouvy při plnění povinností nájemce.
8) Nájem restaurace v Sokolovně, včetně dvou barů, T. Havlovi, Ostrov, s platností od
01.10.2012 do 30.09.2013 za nájemné ve výši 150,- Kč/m2 ročně s tím, ţe nájemce
umoţní pouţívání WC při všech akcích v sále Sokolovny a po dohodě s nájemcem
sálu zajistí na jednotlivé akce provoz barů a předání plynového topení v restauraci
v Sokolovně do výpůjčky BH města Touţim.
9) 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. 49/2012 aţ 55/2012.
10) Přijatá opatření ke zlepšení informovanosti občanů a uzavření dohody o provedení
práce s redaktorkou Touţimských novin na období září – prosinec 2012.
11) Návrh likvidační komise na vyřazení poškozeného a nepotřebného majetku města
s celkovou pořizovací cenou 61 531,- Kč a jeho likvidaci zajistit u oprávněné osoby.
12) Nabídku MPSV na vyřešení majetku poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi
uzavřením nové smlouvy o výpůjčce a pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
13) Po projednání jednotlivých nabídek vyuţít nabídku pojišťovny Kooperativa na
pojištění vozidel města a příspěvkových organizací na dobu jednoho roku a pověřila
p. starostu podpisem smlouvy.
14) Krátkodobý nájem zasedací místnosti v budově MěÚ Touţim společnosti JOB
ASISTENT s.r.o., Teplice, k realizaci projektu „Šance na změnu“ a pověřila p starostu
podpisem nájemní smlouvy.

15) Zmocnění pro Mgr. R. Janáka k podepisování pracovně právních vztahů mezi ZŠ
Touţim a ředitelkou školy při realizaci projektu „Zvyšování kvality vzdělávání
v Karlovarském kraji – Škola pro ţivot“.
16) Přidělení bytu v ubytovně, Školní ulice č.p. 492, Touţim, J. Hovorkovi s platností od
01.10.2012, po dobu výkonu činnosti správce sportovního areálu, za dříve
dohodnutých podmínek.
17) Opravený a doplněný odpisový plán TSM Touţim na rok 2012.
18) Souhlasné stanovisko k úpravě povrchu před vchodem do domu č.p. 364 v Plzeňské
ulici zámkovou dlaţbou na náklady vlastníků bytových jednotek.
19) Prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 4 v Plzeňské ulici č.p. 164, Touţim, uzavřené
s P. Veselou, na dobu určitou, s platností od 01.10.2012 do 30.09.2013.
20) Přijetí věcného daru od společnosti Marbes Consulting s.r.o., Plzeň, v hodnotě
51 000,- Kč pro ZŠPaMŠ Touţim.
21) Finanční odměnu pro ředitelku ZŠPaMŠ Touţim ve výši dle zápisu.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Zprávu o činnosti ZŠ Touţim ve školním roce 2011 – 2012.
3) Ţádost o.s. DROSERA, Sdruţení ochrany přírody a krajiny, Bublava, o příspěvek na
činnost s tím, ţe příspěvek na rok 2013 neposkytne.
4) Oznámení KSČM – okresního výboru v Karlových Varech, ţe dne 9. října 2012, od
15:00 hod., bude na náměstí a v ulicích města Touţim shromáţdění a představení
kandidátů KSČM do Zastupitelstva Karlovarského kraje.

C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 935 o výměře 90 m2 a části pozemku p.č. 933
o výměře 2 600 m2 v k.ú. Radyně.
2) Nabídku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na spolufinancování provozu
veřejného telefonního automatu v Kosmové, coţ bude mít za následek zrušení tohoto
VTA.
V Touţimi 24.09.2012

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

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

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

