Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 14/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 14 konané dne 25. června 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem zahrádky na části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 90 m2 v k.ú. Touţim M.
Malátovi s platností od 01.07.2012, na dobu neurčitou, za dříve schválených
podmínek.
2) Nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků p.č. 1080/1; 1080/3; 1166/39; 1166/38,
všechny v k.ú. Bezděkov, p.č. 1612/3; 1600/17; 2073/3; 2043/1; 1702/1; 1715/1,
všechny v k.ú. Třebouň, p.č. 494 v k.ú. Branišov, o celkové výměře 59 538 m2,
společnosti NB Product, s.r.o., Nádraţní 434, Teplá, s platností od 01.07.2012 do
31.12.2013, za dříve schválených podmínek.
3) Přidělení bytu v novém DPS o velikosti 1 + 1 J. Wencelovi na dobu neurčitou.
4) Přidělení bytu v DPS Sídliště 124, Touţim, o velikosti 1 + 1 A. Zelenkové s platností
od 02.07.2012 na dobu neurčitou.
5) Nájem části sportovního areálu Petru Pavlíčkovi k uspořádání koncertu dne
31.08.2012 s tím, ţe po dohodě s ředitelem TSM Touţim bude vyuţívat WC v areálu,
šatnu v hlavní budově a elektřinu ze zdroje v areálu. Úklid areálu včetně WC a
občerstvení si zajistí sám. Na vystoupení pouţije vlastní pódium. Město poskytne část
sportovního areálu bezúplatně, za šatnu uhradí 500,- Kč a uhradí spotřebovanou
elektřinu. Dále ţadatel zajistí ochranu travnatého hřiště a na plakátech uvede město
Touţim jako sponzora akce.
6) Částku 5 000,- Kč jako nájem za pouţití, postavení a rozebrání pódia ke komerčnímu
vyuţití, které je v majetku TSM Touţim, plus náklady na jeho dopravu.
7) Příspěvek ve výši 5 000,- Kč občanskému sdruţení Přátelé touţimské mládeţnické
dechovky na činnost dechového orchestru ZUŠ Touţim.
8) Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu telekomunikačního vedení v rámci
stavby nového DPS ve Školní ulici a pověřila p. starostu jejím podpisem.
9) Zadat opravu části chodníku v Plzeňské ulici firmě Vojtěchovský – Stavební sdruţení
Teplá.
10) Z předloţených grafických návrhů znaku Městské policie Touţim modrobílou
variantu.
11) Prodlouţení školní docházky dcery L. Šiklové v ZŠPaMŠ Touţim ve školním roce
2012/2013.
12) Finanční odměnu pro ředitelku ZŠPaMŠ Touţim, ve výši dle zápisu.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Připomínky nájemce restaurace v Sokolovně k několika neřešeným problémům s tím,
ţe budou předány BH Touţim a Teplárenství města Touţim s výzvou na podání
zprávy o jejich řešení do 09.07.2012.

3) Ţádost V. Polívkové o byt s tím, ţe v současné době není k dispozici ţádný volný byt
a ţádost bude zařazena do seznamu uchazečů.
4) Vyčíslené předběţné náklady na zavedení autobusového spoje z Touţimi do Plzně
v ranních hodinách s tím, ţe město nemůţe takto vysoké náklady hradit z rozpočtu
města.
5) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe mateřská škola bude v době letních prázdnin
uzavřena ve dnech od 02.07.2012 do 31.08.2012.
6) Zápis z jednání školské rady při ZŠPaMŠ Touţim s tím, ţe bude zadána výroba a
montáţ přístřešku na vchodem do MŠ Domeček.
7) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe v době od 13. do 27.07.2012 bude čerpat řádnou
dovolenou.
V Touţimi 25.06.2012

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

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

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

