Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 17 / 2012
Ze schůze rady města Toužim č. 17 konané dne 13. srpna 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Záměr na nájem pozemku p.č. 9/1 o výměře 1 603 m2 v k.ú. Dobrá Voda..
2) Záměr na nájem části pozemku p.č. 600/1 o výměře 1 663 m2 v k.ú. Smilov.
3) Záměr na prodej pozemků p.č. 929/7 o výměře 389 m2 a p.č. 3/1 o výměře 156 m2
v k.ú. Políkno u Touţimi.
4) Záměr na nájem části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Touţim.
5) Prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 2, Plzeňská 164, Touţim, s platností od
01.09.2012 do 31.08.2013.
6) Prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 2, Pivovarská 92, Touţim, s platností od
01.11.2012 do 30.10.2013.
7) Ukončení nájemní smlouvy na restauraci v Sokolovně dohodou ke dni 30.09.2012.
8) Záměr na nájem nebytového prostoru, restaurace v Sokolovně.
9) Provozní řád střediska osobní hygieny k vyuţívání bezbariérové masáţní vany
umístěné v DPS, Malé náměstí č.p. 468.
10) Přidělení uvolněného bytu v DPS, Školní ulice č.p. 609, Touţim, pí B. Czapkové.
11) Směrnici č. 5/2012 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stíţností“ s účinností
od 14.08.2012.
12) Podporu organizování farmářských trhů poskytnutím bezplatného uţívání místa na
náměstí J. z Poděbrad a reklamou této akce. Spotřebovanou el. energii organizátor
uhradí BH Touţim.
13) Pouţití části prostředků z investičního fondu ZUŠ Touţim na úhradu části nákladů na
opravu vnitřního telekomunikačního zařízení školy.
14) Kladné vyjádření k ţádosti o licenci na provozování autobusové vnitrostátní zvláštní
linkové osobní dopravy na lince č. 421 919 Bochov, Kozlov – Plzeň a zpět,
společností Tagorating spol. s. r.o. Praha.
15) Ţádost organizátorů akce „II. Touţimský triatlon 2012“ o bezplatný pronájem části
plochy sportovního areálu, moţnost pouţití elektřiny a vody v umývárnách, vysekání
běţecké tratě, hráze a plochy pod hrází koupaliště a upomínkové předměty s logem
města.
16) Poskytnutí finanční podpory ve výši 2 100,- Kč na zajištění provozu Linky bezpečí.
17) 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. 33/2012 aţ 41/2012.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Ţádost E. Revajové o vybavení bytu kuchyňskou linkou a digestoří s tím, ţe
doporučuje BH Touţim pouţít starší kuchyňskou linku z městského úřadu nebo pořídit
novou linku s dřezem a digestoří dle dispozice v kuchyni.
3) Ţádost E. Revajové o výměnu nevyhovujících oken s tím, ţe město poţádalo o
závazné stanovisko k výměně oken i v dalších domech města a po jeho obdrţení bude
dle finanční náročnosti nových oken rozhodnuto, společně s BH Touţim, o postupu
výměny oken v dalším období.
4) Informaci o moţnosti získat průkaz energetické náročnosti budovy č.p. 92 s tím, ţe
v současné době tato otázka není aktuální.
5) Informaci E. Revajové o provedení stavebních úprav koupelny a WC v pronajatém
bytě, které doloţila vyúčtováním stavebních prací a fotodokumentací. Rada vzala
informaci na vědomí a pověřila BH Touţim prověřením skutečného stavu
provedených oprav. Na základě tohoto zjištění BH Touţim poskytne slevu od 1. dne
následujícího měsíce.
6) Ţádost o byt M. Orgoníka s tím, ţe v současné době není k dispozici ţádný volný byt.
Ţádost bude zařazena do seznamu uchazečů.
7) Informaci, ţe pí H. Váchová podepsala dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese
Plzeňská 53, Touţim, s platností ke dni uzavření nové nájemní smlouvy na byt v domě
s pečovatelskou sluţbou na adrese Školní 609, Touţim.
8) Ţádost M. Váchové o byt v domě č.p. 53 po svojí matce s tím, ţe s ohledem na
podepsání dohody s pí H. Váchovou bude moţnost přechodu nájmu na ţadatelku
konzultována s právníkem. Na základě právního rozboru bude o ţádosti rozhodnuto.
9) Doplňující informace k vytápění restaurace v Sokolovně a bytu p. Suchana.
10) Informaci p. Pokštefla, ţe se mu nepodařil jeho záměr na obsazení volné místnosti na
pronajatém autobusovém nádraţí, a proto ţádá o souhlas s umístěním kanceláře
Generali pojišťovny. Rada konstatovala, ţe k podnájemním smlouvám nedává souhlas
a vyzvala p. Pokštefla, aby v případě, ţe nebude mít pro tuto místnost své vyuţití, tuto
uvolnil pro další zájemce.
11) Ţádost J. Pavloviče o souhlas s provedením etáţového topení v pronajatém bytě s tím,
ţe ţádost bude předána k posouzení vedoucímu BH Touţim a následně bude o ţádosti
rozhodnuto.
12) Sdělení V. Duchka, ţe vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu druţky, pí A.
Košlerové, nemají zájem o přidělený byt v novém DPS.
13) Ţádost A. Hejnové o odvedení dešťové vody z chodníku před domem č.p. 116 na
Malém náměstí a zajištění opravy svodů dešťové vody ze sousedního domu č.p. 53
s tím, ţe při realizaci opravy chodníku bude vyřešen odvod dešťové vody do
kanalizace. Stav okapů a svodů dešťové vody na sousedním objektu bude prověřen
pracovníkem BH Touţim.
14) Ţádost občanského sdruţení „Přátelé touţimské mládeţnické dechovky“ o příspěvek
na činnost dechového orchestru v příštím roce s tím, ţe ţádost bude zařazena do
návrhu rozpočtu na příští rok.
15) Poděkování sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajského sdruţení
Karlovarského kraje, za podporu soutěţí v poţárním sportu.
16) Ţádost o zařazení dohodců komoditní burzy PROFIT do případných výběrových
řízení na zprostředkování nákupu elektrické energie a zemního plynu na komoditní
burze.

17) Nabídku společnosti Dotamade, s.r.o., Beroun, na zpracování projektu a ţádosti o
dotaci na pořízení úklidového vozu s tím, ţe ji nebude akceptovat.
18) Pozvánku Střediska pro ranou péči Plzeň, o.p.s., na Zahradní slavnost, která se bude
konat dne 05.09.2012.
19) Kopii anonymního dopisu adresovaného ředitelce ZŠPaMŠ Touţim.
20) Nabídku Ing. J. Růţičky, Zemědělská činnost, na směnu lesních pozemků za
zemědělsky vyuţívané pozemky města s tím, ţe ţádost bude projednána na zasedání
zastupitelstva.
21) Vyjádření společnosti Febostav s.r.o., Kosmová, k pronájmu nebytových prostor
v Kosmové s tím, ţe se sníţením nájemného nesouhlasí, ale lze jednat o nájmu části
prostor.
22) Nabídku P. Pavlíčka na zajištění velkoprostorové obrazovky na připravovaný koncert
s tím, ţe příspěvek na zajištění neposkytne.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na nájem pozemku p.č. 1636/3 o výměře 150 m2 v k.ú. Touţim.
V Touţimi 13.08.2012

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

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

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

