Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 11/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 11 konané dne 14. května 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Ukončení nájemní smlouvy č. 104/09 na zahrádku č. 4 na části pozemku p.č 1399/1
v k.ú. Touţim k datu 30.06.2012.
2) Záměr na nájem částí pozemků p.č. 1244/4 a 51/1 o celkové výměře 100 m2 v k.ú.
Touţim.
3) Záměr na prodej části „a“ pozemku p.č. 1088/1 o výměře 67 m2 v k.ú. Lachovice.
4) Záměr na nájem zahrádky č. 4 na části pozemku p.č. 1399/1 o výměře 156 m2 v k.ú.
Touţim.
5) Záměr na nájem pozemků p.č. 1316/1 o výměře 8 231 m2 a p.č. 1318 o výměře
8 574 m2 v k.ú. Komárov.
6) Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce s TSM Touţim o odejmutí majetku města
získaného realizací projektu „Rekonstrukce veřejných prostranství města Touţim“
v celkové hodnotě 6 276 803,16 Kč z výpůjčky TSM Touţim z důvodu, ţe město
nepoţádalo o písemný souhlas k předání majetku do výpůjčky.
7) Podání návrhu na zastavení exekuce č. 041 EX 166/2011 po splnění všech podmínek
schválených na zasedání zastupitelstva.
8) 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. 18 aţ 21 / 2012.
9) Zadat rekonstrukci chodníku u bývalého kina uchazeči s nejniţší nabídkovou cenou,
Ing. Milanu Kaderovi, zajišťování stavebních prací a projektů Touţim.
10) Předběţný souhlas s převedením plynové kotelny u nového DPS do výpůjčky
příspěvkové organizaci Teplárenství města Touţim.
11) Přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č.p. 289 v Druţstevní ulici J. Malému
s platností od 01.06.2012 do 31.12.2013, s moţností prodlouţení nájemní smlouvy.
12) Pravidla pro provoz mateřské školy při ZŠPaMŠ Touţim v době letních prázdnin.
13) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na činnost Aeroklubu Touţim.
14) Dodatek č. 2 smlouvy č. 055/09 na nájem části pozemku p.č. 3166/1 o výměře 41 m2
v k.ú. Touţim.
15) Převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do investičního
fondu TSM Touţim k nákupu dvou kusů nových popelnicových kontejnerů.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.

2) Informace nájemce restaurace v Sokolovně k projednané stíţnosti s tím, aby názory a
připomínky nebrala na lehkou váhu a dále ji upozornila na provádění namátkových
kontrol ze strany města.
3) Ţádost K. Lukáčové a E. Revajové o pronájem pozemku vhodného ke zřízení
zahrádky s tím, ţe v současné době není volná ţádná zahrádka, ani vhodný pozemek
a doporučuje sledovat, zda se neuvolní některá zahrádka.
4) Ţádost V.K. o prominutí úroků z prodlení s tím, ţe ţádost bude projednána na
zasedání zastupitelstva, včetně návrhu podmínek prominutí.
5) Ţádost M.J. o prominutí úroků z prodlení s tím, ţe ţádost bude projednána na zasedání
zastupitelstva, včetně návrhu podmínek prominutí.
6) Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Regenerace náměstí Jiřího
z Poděbrad – výběr technického dozoru stavebníka“. Nejniţší nabídku podala firma
Staving-Invest, s.r.o., Sokolov.
7) Otevřený dopis představitelům města od p. P. Vlčka ve kterém odmítá výstavbu
sociálního centra s tím, ţe na následujícím jednání bude dostatečně a kvalifikovaně
vysvětlen záměr na stavbu sociálního centra. Na jednání bude pozván p. Oláh
z Agentury pro sociální začleňování.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na nájem části pozemku p.č. 3187/1 o výměře 141 m2 v k.ú. Touţim.
2) Ţádost P. Pavlíčka o nájem sportovního areálu k uspořádání hudebního festivalu
v termínu 13.07.2012.
V Touţimi 14.05.2012

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

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

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

