Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 12 / 2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 12, konané dne 28. května 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Zadat zpracování projektu na druhou část hřbitova.
2) Opravit a poskytnout k vyuţívání WC v provozní budově před hřbitovem.
3) Úhradu za vyuţití víceúčelového hřiště ve sportovním areálu dítětem do 15 let ve výši
10,- Kč s platností od 01.07.2012.
4) Navýšení mzdového fondu TSM Touţim na rok 2012 o částku 28 tis. Kč.
5) Záměr na nájem části pozemku p.č. 1636/2 o výměře 90 m2 v k.ú. Touţim.
6) Záměr na nájem pozemků k zemědělské činnosti p.č. 1080/1, p.č. 1080/3, p.č.
1166/38, p.č. 1166/39 v k.ú. Bezděkov, p.č. 1612/3, p.č. 1600/17, p.č. 2073/3, p.č.
2043/1, p.č. 1702/1, p.č. 1715/1 v k.ú. Třebouň, p.č. 494 v k.ú. Branišov.
7) Záměr na prodej bývalé hasičské zbrojnice v Kosmové bez č.p., na pozemku p.č. 11/1
o výměře 174 m2 v k.ú. Kosmová.
8) Záměr na nájem nebytového prostoru, bývalé uhelny v Kosmové.
9) Ukončení nájemní smlouvy č. 305/11 uzavřené s Lesní společností Teplá, a.s., Teplá,
na nebytový prostor, bývalou uhelnu v Kosmové, dohodou k datu 31.05.2012.
10) Provedení úpravy WC v přízemí mateřské školy při ZŠPaMŠ Touţim dle podmínek
pro děti MŠ a zamítá vyuţívání tohoto prostoru školní druţinou ZŠP.
11) Udělení finanční odměny ředitelce MŠ Touţim ve výši dle zápisu.
12) Udělení finanční odměny řediteli ZUŠ Touţim ve výši dle zápisu.
13) Oslovit několik operátorů o nabídky na internetové připojení knihovny a sluţebny
Městské policie Touţim.
14) Přidělení bytů v novém DPS: byt č. 5 F. Vlnaté, Touţim, byt č. 1 F. Strakovi, Touţim
a změnu bytu pro F. Jankuliaka na byt č. 2 s podmínkou, ţe před sepsáním nájemních
smluv bude prověřeno, zda všichni uchazeči splňují podmínky dotačního programu.
15) Navrhnout L. Jankuliakové, vracející se z rodičovské dovolené, poloviční pracovní
úvazek na práci knihovnice.
16) Zadat realizaci dětského hřiště na Hájence firmám s nejniţšími nabídkami
v jednotlivých etapách:
stavební práce
- Stavební sdruţení Vojtěchovský Teplá,
herní prvky
- Hras Ostrava ,
bezpečnostní povrch - 4Soft Tanvald.
17) Instalovat na rizikový úsek místní komunikace v Neţichově dopravní konvexní
zrcadlo.
18) Udělení souhlasu Mysliveckému sdruţení Kopec k vybudování betonové umělé nory
na pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Bezděkov.
19) Kladné vyjádření k udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
dopravy na lince Bečov n. Teplou – Touţim – Ţlutice – Lubenec – Blatno pro
dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary.

20) Smlouvu na realizaci akce „Revitalizace náměstí J. z Poděbrad, Touţim“ uzavřenou se
společností Metrostav Praha, a.s., Praha a pověřila p starostu jejím podpisem.
21) Slavnostní pojetí zahájení revitalizace náměstí za účasti současného a minulého vedení
města, stavební firmy a hostů.
22) Svolat zasedání Zastupitelstva města Touţim na den 21.06.2012.
23) K přípravě na veřejnou schůzi dne 31.05.2012 svolat členy zastupitelstva na pracovní
schůzku dne 30.05.2012 v 18 hod. do zasedací místnosti MěÚ Touţim.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Zprávu o činnosti odborného lesního hospodáře a informaci o zajištění
technickohospodářské činnosti v lesích města Touţim k datu 30.04.2012 s tím, ţe
v nových nájemních smlouvách na zemědělsky vyuţívané pozemky bude přístup
k lesním pozemkům města smluvně ošetřen.
3) Výsledek prověrky BOZP provedené v ZŠPaMŠ Touţim.
4) Informaci ředitelky ZŠ Touţim o provozu školy v době letních prázdnin.
5) Informaci Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
k zavedení nového autobusového spoje v ranních hodinách do Plzně s tím, ţe po
vyjádření dopravců bude o ţádosti rozhodnuto.
6) Vyjádření obyvatel Radyně na vyuţití bývalé poţární zbrojnice v Radyni s tím, ţe
o vyuţití se rozhodne na příštím zasedání zastupitelstva.
7) Informaci p. místostarosty, ţe v pondělí 04.06.2012 proběhne schůzka členů redakční
rady Touţimských novin.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Karlovy
Vary, k odkoupení pozemku p.č. 1443/3 o výměře 31 m2 v k.ú. Kosmová za cenu
2 500,- Kč.
2) Záměr na nájem zemědělsky vyuţívaných pozemků p.č. 533/1, p.č. 577/5, p.č. 529/2,
p.č. 550/2, p.č. 553 v k.ú. Neţichov.
V Touţimi 28.05.2012

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

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

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

