Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 15/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 15 konané dne 9. července 2012

A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) 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. 28/2012 – 32/2012.
2) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce s TSM Touţim na vyjmenovaný majetek,
rekonstruovaná veřejná prostranství a parkoviště, hrazená z operačního programu
regionu soudrţnosti Severozápad.
3) Přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v novém DPS A. Košlerové a V. Duchkovi na dobu
neurčitou.
4) Přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v DPS, Sídliště 124, Touţim, A. Maštalířovi,
s platností od 01.08.2012 na dobu neurčitou.
5) Vydání souhlasu k vybudování vodovodní přípojky z vodovodního řádu ve vlastnictví
města Touţim k domu č.e. 4 v Dobré Vodě ve vlastnictví J. Kosové a J. Jiráska.
6) Bezúplatné poskytnutí víceúčelového hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu
k uskutečnění sportovních utkání ve dnech 25.07., 27.07. a 28.07.2012 v rámci
mezinárodního setkání mladých hasičů v Touţimi.
7) Nájem nebytového prostoru, kotelny a uhelny v Kosmové, společnosti Febostav,
s.r.o., Kosmová, s platností od 01.08.2012 na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
8) Provedení rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Domeček při ZŠPaMŠ Touţim.
9) Přijetí finančního daru ve výši 50 000,- Kč pro ZŠPaMŠ Touţim od p. Vladimíra
Hesse.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Nabídku na prezentaci činnosti města na internetovém portálu regionální televize
Západ.cz s tím, ţe nabídku nebude akceptovat.
3) Nabídku na prezentaci města v publikaci Cestovní informátor České republiky s tím,
ţe ji nebude akceptovat.
4) Ţádost S. Pavlíčkové o byt s tím, ţe v současné době není ţádný volný byt k dispozici.
Ţádost bude zařazena do seznamu uchazečů.
5) Odpověď Bytového hospodářství na připomínky S. Pavlíčkové k problémům
v pronajaté restauraci v Sokolovně s tím, ţe uloţila vedoucímu BH zjistit způsob

vytápění bytu p. Suchana a navrhnout řešení buď se zachováním stávajícího stavu,
ovšem s řádným vyúčtováním tepla nebo stávající napojení na topení v restauraci
odstranit. Dále rada ukládá pí Krátké a Šnoblové zjistit, jak byla provedena změna
vytápění v restauraci a kdo má topení ve správě. Termín do 06.08.2012.
6) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe v době od 11.07. do 13.07. a od 23.07. do
31.07.2012 a v době od 06.08. do 17.08.2012 bude čerpat řádnou dovolenou.
V Touţimi 09.07.2012

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

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

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

