Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 19/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 19 konané dne 10. září 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Výjimky z nejvyššího počtu ţáků ZŠPaMŠ Touţim, p.o., ve třídě I/ZŠS o jednoho
ţáka, ve třídě V/2.+4.+ZŠS o jednoho ţáka a ve třídě II/3.+9.+ZŠS o čtyři ţáky.
2) Změnu sídla školní druţiny ZŠPaMŠ Touţim, p.o., z adresy Sídliště 429, Touţim, na
adresu Plzeňská 395, Touţim.
3) Zvýšení kapacity mateřské školy při ZŠPaMŠ Touţim, p.o., z 25 na 35 dětí a zvýšení
kapacity základní školy speciální při ZŠPaMŠ Touţim, p.o., z 10 na 15 ţáků.
4) Nájem části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Touţim pí Chromé
s platností od 01.10.2012 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
5) Nájem části pozemku p.č. 60/1 o výměře 1 663 m2 v k.ú. Smilov p. Vašmuciusovi,
s platností od 01.10.2012 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
6) Nájem pozemku p.č. 9/1 o výměře 1 603 m2 v k.ú. Dobrá Voda Klášteru Nový Dvůr,
Dobrá Voda 20, Touţim, s platností od 01.10.2012 na dobu neurčitou, za cenu
0,1 Kč/m2 ročně.
7) Nájem nebytového prostoru o výměře 52,5 m2 v domě č.p. 103 na nám. J. z Poděbrad,
Touţim, společnosti Gynekologie Mariánské Lázně s.r.o., Plzeňská 172/30, 353 01
Mariánské Lázně, s platností od 01.09.2012 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
15 750,- Kč ročně.
8) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 13 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře
158 m2 v k.ú. Touţim k datu 31.10.2012.
9) Záměr na nájem zahrádky č. 13 na části pozemku p.č. 2843/8 o výměře 158 m2 v k.ú.
Touţim.
10) Zřízení etáţového topení na vlastní náklady v bytě p. Pavloviče s tím, ţe kotel na tuhá
paliva bude umístěn uvnitř bytu.
11) Zadat veřejnou zakázku rekonstrukce chodníku v části Plzeňské ulice a na Malém
náměstí Stavebnímu sdruţení Teplá – Vojtěchovský a Česká ţula. s.r.o., Strakonice.
12) Výši školného pro ţáky ZUŠ Touţim na školní rok 2012/2013, včetně ponechání
pravomocí ředitele na sníţení nebo odpuštění školného v odůvodněných případech.
13) Na základě provedeného energetického auditu hlavní plynové kotelny a rozvodů tepla,
provedení úprav dle I. varianty s tím, ţe realizace 2.a 3. opatření bude provedena dle
finančních moţností v roce 2014.
14) Po dohodě s farností Touţim umístit do prostoru průchodu kolem kostela mezi ulicemi
Kostelní a Farní dva odpadkové koše. O problémovém chování mládeţe před kostelem
bude informován stráţník MP, který se na toto místo přednostně zaměří a na základě
jeho zprávy bude rozhodnuto o doplnění obecně závazné vyhlášky.
15) Nabídnout vlastníkům nemovitostí na náměstí J. z Poděbrad v Touţimi zhotovení
přípojky do budované dešťové kanalizace vlastními prostředky nebo zajištění
zhotovení městem, s úhradou nákladů dle dohodnutého splátkového kalendáře.

16) Svolat zasedání Zastupitelstva města Touţim na den 20.09.2012 od 17:00 hod. do
Sokolovny a program zasedání.
17) Přidělení bytu v Komárově č.p. 29 p. Ritterovi na dobu určitou, s platností od
01.10.2012 do 31.12.2013.
18) Nabídnou byt v DPS č.p. 124 pí Reichelové.
19) Pouţití 10.000,- Kč z příspěvku města pro ZŠ Touţim na úhradu plaveckého výcviku
ţáků základní školy v letošním roce.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Závěry a informace z jednání s pracovníky Infocentra.
3) Nabídku sl. Kolářové, redaktorky Touţimských novin, na spolupráci při zlepšení
informovanosti obyvatel s tím, ţe příští úterý se uskuteční jednání o této záleţitosti
mezi p. starostou a sl. Kolářovou, a na příští schůzi rady bude o případné spolupráci
rozhodnuto.
4) Ţádost ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, p.o, o změnu názvu školy na „Základní škola a
mateřská škola Touţim, příspěvková organizace“ s tím, ţe změnu zřizovací listiny po
další konzultaci připraví na některé příští zasedání zastupitelstva.
5) Ţádost p. Škutiny o odkoupení nebytového prostoru, bývalé uhelny v Kosmové s tím,
ţe zjistí oddělitelnost uhelny od kotelny a odhad ceny.
6) Informaci BH Touţim o doplnění vybavení bytu pí Revajové kuchyňskou linkou.
7) Informaci BH Touţim, ţe na základě kontroly provedené rekonstrukce koupelny a
WC v bytě pí Revajové bude poskytnuta sleva na nájmu v částce 1 000 Kč na dobu
jednoho roku, a to od 01.09.2012 do 31.08.2013.
8) Zprávu o hospodaření města Touţim a příspěvkových organizací za I. pololetí
letošního roku s tím, ţe zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
9) Výroční zprávu ZUŠ Touţim o činnosti školy ve školním roce 2011/2012.
10) Informaci ČSSD, OVV Sokolov, ţe ve dnech od 03.09.2012 do konce volební
kampaně bude v rámci předvolební kampaně ČSSD k volbám do Senátu Parlamentu
ČR projíţdět městem propagační vozidlo.
11) Odpověď pracovníka KIDS KK, p.o., na poţadavek, aby autobus linky č. 440080
Karlovy Vary – Plzeň zajíţděl do Třebouně s tím, ţe s tímto poţadavkem osloví přímo
dopravce ČSAD autobusy Plzeň.
12) Výsledek místního referenda k otázce výstavby Sociálního centra v Touţimi s tím, ţe
závazný nesouhlas bude projednán na zasedání zastupitelstva.
13) Informaci BH Touţim, ţe dne 30.09.2012 končí nájemní smlouva s pí Veselou na byt
s tím, ţe k rozhodnutí o prodlouţení nájemní smlouvy nemá dostatek podkladů.
V Touţimi 10.09.2012
.............................................
Roman STRAKA
místostarosta

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

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

