Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 15 / 2009
Ze schůze rady města Toužim konané dne 17. 8. 2009
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ţádost o nájem zahrádky č. 7 na části pozemku p.č. 1399/1 o výměře 150 m2 v k.ú.
Touţim s platností od 1. 9. 2009 za dříve schválených podmínek.
2) Záměr na nájem zahrádky č. 28 na části pozemku p.č. 2765/56 o výměře 220 m2 v k.ú.
Touţim.
3) Ţádost o ukončení nájmu zahrádky č. 28 na části pozemku p.č. 2765/56 o výměře 220
m2 v k.ú. Touţim k datu 31. 8. 2009.
4) Zadat stavbu plotu u DPS čp. 124 v Touţimi vítězné nabídce, kterou podal Ing. Milan
Kadera s nabídkovou cenou 159 817 Kč včetně DPH.
5) Umístění doprovodných staveb při stavbě obchodního centra v Touţimi na pozemcích
p.č. 3075/1; 1388/1; 1388/2; 1388/4; 1388/6; 1388/8; 1388/9 a 3076/21 v k.ú. Touţim,
které jsou ve vlastnictví města Touţim.
6) Souhlasné stanovisko k uloţení ornice na pozemky p.č. 1236 a 3047/6 v k.ú. Touţim,
které jsou ve vlastnictví města Touţim.
7) Souhlasné prohlášení, ţe chodníky vybudované v rámci stavby obchodního centra
v Touţimi, na pozemcích Karlovarského kraje, převezme město Touţim a následně se
s vlastníkem pozemků, Karlovarským krajem, majetkově vypořádá.
8) Podání námitek proti Zásadám územního rozvoje Karlovarského kraje a to vyřazení
přeloţky silnice č. 198 v části kolem internátu učiliště, hráze rybníka Šinka a areálu
ČEZ v Touţimi a vyřazení větrných parků mezi Kojšovicemi, Krásným Hradem a
Touţimí a mezi Políknem, Radyní a Touţimí z návrhu Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje.
9) Návrh ředitele ZUŠ Touţim na odpuštění školného ţákům, kteří docházejí pouze do
dechového orchestru.
10) Návrh ceníku za pronájem sálu Sokolovny upravený o DPH.
11) Účast města v připravované DVD prezentaci Karlovarského kraje a pověřila p. Zankla
přípravou poţadovaného materiálu.
12) Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Klubem českých turistů a Informačním centrem
v Touţimi.
13) Svolat zasedání zastupitelstva města Touţim na den 24. 9. 2009 v 17.00 hod.
14) Umístění reklamní tabule s informacemi o prodávaných nemovitostech v Touţimi a
okolí do chodby u vchodu do cukrárny v domě čp. 35 na nám. J.z Poděbrad
v Touţimi.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost o souhlas s obnovením bývalé motokrosové tratě na pozemcích města u lesíka
za koupalištěm Na Závodišti s tím, ţe tuto projedná po předloţení stanovisek ostatních
vlastníků pozemků a odboru ŢP Magistrátu města Karlovy Vary.
3) Informaci ředitele o ZUŠ Touţim o stanovení školného pro školní rok 2009/2010.
4) Nabídku k účasti v projektu „Galerie talentů“ s tím, ţe o projektu bude informovat
ředitelky všech našich škol.
5) Nabídku na vystoupení komika Josefa Náhlovského s tím, ţe ji nebude akceptovat.
V Touţimi 17. 8. 2009
.................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta

.............................................
Antonín VRÁNA
starosta

