Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 18/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 18 konané dne 27. srpna 2012

A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem pozemku p.č. 943/1 o výměře 18 214 m2 v k.ú. Políkno.
2) Záměr na směnu lesních pozemků Ing.Jana Růţičky p.č. 574/2 o výměře 935 m2, p.č.
950/10 o výměře 3 293 m2 a p.č. 1180/2 o výměře 1 437 m2, všechny v k.ú. Bezděkov
za zemědělsky vyuţívané pozemky města Touţim p.č. 1316/1 o výměře 8 231 m2 a
p.č. 1318 o výměře 8 574 m2 v k.ú. Komárov.
3) 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. 42/2012 aţ 48/2012.
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a
pověřila p. starostu jejím podpisem.
5) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Telefónica Czech Republic, a.s.,
Praha a pověřila p. starostu jejím podpisem.
6) Souhlasné stanovisko k přípravě projektu a zpracování vyhledávací studie
cyklistického koridoru Střelská stezka na území města Touţim a souhlas se spoluprací
na tomto projektu.
7) Ukončení nájemní smlouvy na byt v nástavbě základní školy k datu 30.09.2012.
8) Přidělení bytu v nástavbě základní školy učitelce ZŠ Touţim pí S. Neprašové, na
dobu určitou, s platností od 01.10.2012 do 31.12.2013, s moţností prodlouţení
nájemní smlouvy.
9) Odstranění závad na dopravním značení v rozsahu doplnění předzvěstí ţelezničního
přejezdu v Plzeňské ulici, odstranění zbytečných značek v souběţné komunikaci
s Plzeňskou ulicí, posunutí značky u bývalé pekárny a výměnu značky na křiţovatce
silnic II/198 a Plzeňská. Výměna dopravních značek na náměstí J. z Poděbrad bude
provedena v rámci revitalizace náměstí.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost M. Mikušové z Karlových Varů o prodej části pozemku p.č. 935 a části
pozemku p.č. 933 v k.ú. Radyně s tím, ţe po vzájemné konzultaci bude o ţádosti
rozhodnuto na další schůzi rady.
3) Oznámení kulturní společenské akce „Touţimský kamion plný zábavy“ s tím, ţe
nedostatky spojené s organizováním a oznámením této akce budou projednány se
zástupci organizátorů akce.
4) Návrh smlouvy na poskytnutí příspěvku pro HZS Karlovarského kraje, stanici
Touţim, na rok 2013 s tím, ţe částka 250 tis. Kč bude zařazena do návrhu rozpočtu na
příští rok.
V Touţimi 27.08.2012

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

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

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

