Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 13 / 2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 13 konané dne 11. června 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájem zahrádky č. 38 na části pozemku p.č. 2843/10 o výměře 165 m2 v k.ú. Touţim
s platností od 01.07.2012 na dobu neurčitou, dle dříve schválených podmínek.
2) Nájem zahrádky č. 4 na části pozemku p.č. 1399/1 o výměře 156 m2 v k.ú. Touţim
s platností od 01.07.2012 na dobu neurčitou, dle dříve schválených podmínek.
3) Nájem částí pozemků p.č. 1244/4 a p.č. 51/1 o celkové výměře 100 m2 v k.ú. Touţim
s platností od 01.07.2012 na dobu neurčitou, dle dříve schválených podmínek.
4) Nájem pozemků p.č. 1316/1 o výměře 8 231 m2 a p.č. 1318 o výměře 8 574 m2 v k.ú.
Komárov Ing. Janu Růţičkovi, Zemědělská činnost, Beroun 1, Teplá, s platností od
01.07.2012 do 31.12.2018, dle dříve schválených podmínek.
5) Ukončení nájemní smlouvy č. 079/09 na pozemek p.č. 15/2 o výměře 526 m2 a část
pozemku p.č. 2042/3 o výměře 40 m2 v k.ú. Třebouň Touţim, k datu 30.06.2012.
6) Udělení finanční odměny ředitelce ZŠ Touţim, ve výši dle zápisu.
7) Udělení finanční odměny řediteli TSM Touţim, ve výši dle zápisu.
8) Nový ceník inzerátů v Touţimských novinách s rozlišením černobílého a barevného
tisku s platností od 01.07.2012.
9) Objem inzerce v Touţimských novinách do 25 % z celkového počtu stran.
10) Poskytnutí věcného daru v hodnotě do dvou tisíc Kč V. Stehlíkovi, při příleţitosti
předávání vyznamenání Zlatý kříţ II. a III. stupně za 80 a více dobrovolných
bezplatných odběrů krve.
11) Pověřit účastí na slavnostním rozloučení s předškoláky ředitelku ZŠ Touţim.
12) Odpověď na petici p. P. Vlčka k připravované výstavbě sociálního centra v Touţimi.
13) 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. 22 – 27/2012.
14) Svolat zasedání Zastupitelstva města Touţim na den 21.06.2012 v 17:00 hod do
Sokolovny a schvaluje program zasedání zastupitelstva.
15) Přidělení bytu v DPS, Malé náměstí 468, Touţim, manţelům J. a H. Chaloupkovým,
s platností od 16.06.2012 na dobu neurčitou.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost P. Pavlíčka o pronájem části sportovního areálu s tím, ţe po dořešení několika
detailů bude ţádost projednána na příští schůzi rady.
3) Informaci o sloţení nové redakční rady Touţimských novin.
4) Informaci, ţe na základě ţádosti bylo p. P. Vlčkovi zasláno uţivatelské jméno a
přístupové heslo do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

V Touţimi 11.06.2012

.............................................
Alexandr ŢÁK
starosta
Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Touţim je upraven v souladu se zněním
zákona o ochraně osobních údajů.

