Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 10/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 10 konané dne 30. dubna 2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Vyuţití znaku města Touţim na akci MČR v poţárním sportu a hry Plamen,
organizovanou Sdruţením hasičů Čech, Moravy a Slezska Karlovarského kraje.
2) Ukončení nájemní smlouvy č. 020/09 na zahrádku č. 38 na části pozemku p.č. 2843/10
v k.ú. Touţim.
3) Záměr na nájem zahrádky č. 38 na části pozemku p.č. 2843/10 o výměře 165 m2 v k.ú.
Touţim.
4) Sloţení šestnáctičlenné zásahové jednotky SDH Touţim na rok 2012.
5) Udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠ Touţim z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - zlepšení podmínek pro vzdělávání na základní
škole, ve výši dle zápisu.
6) Plán oprav na rok 2012 pro ZŠ Touţim a k financování převést 220 tis. Kč
z rezervního do investičního fondu.
7) Vyřazení počítače inv. č. 774439 s pořizovací cenou 12 640,- Kč z evidence ZŠ
Touţim.
8) Vítězem výběrového řízení na obsazení místa stráţníka městské policie v Touţim
uchazeče K. Hermana z Teplé.
9) 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. 15/2012 – 17/2012.
.
B)

Rada po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, ţe na den 30. dubna 2012 udělila ředitelské
volno.
3) Ţádost pí. M. Carvové o přidání jednoho autobusového spoje do Plzně v ranních
hodinách s tím, ţe osloví krajského koordinátora dopravy se ţádostí o zavedení tohoto
spoje.
4) Stíţnost hostů restaurace v Sokolovně na činnost a chování nájemce restaurace s tím,
ţe na příští schůzi rady bude k projednání stíţnosti pozván nájemce restaurace.
5) Ţádost J. Pavloviče, Pivovarská 92, Touţim, o souhlas se svépomocnou montáţí
etáţového topení s tím, ţe umístění kotle na chodbě a zaústění do společného komína
není nejlepším řešením, a proto navrhne ţadateli hledat jiné řešení pro umístění kotle
nebo způsob vytápění.
6) Ţádost J. Malého o byt v domě č.p. 289 v Druţstevní ulici s tím, ţe byt zatím není
k dispozici a proto ţádost bude zařazena do seznamu uchazečů o byt.

7) Ţádost o vyřazení osmi počítačů s celkovou pořizovací cenou 292 702,21 Kč
z evidence ZŠ Touţim s tím, ţe tyto přístroje s pořizovací cenou vyšší neţ 20 tis. Kč
budou navrţeny k vyřazení na příštím zasedání Zastupitelstva města Touţim.
8) Výsledek prověrky BOZP v ZŠ Touţim.
9) Výsledek hospodaření města za I. Q letošního roku.
10) Informaci p. starosty, ţe výběrová komise vybrala z osmi uchazečů o revitalizaci
náměstí v Touţimi společnost Metrostav a.s., Praha, která měla nejniţší nabídkovou
cenu.
11) Informaci p. starosty, ţe SÚS Karlovarského kraje opraví komunikaci II/198 v části od
stanice HZS po dům č.p. 164 v Plzeňské ulici a informaci o nutnosti provedení
přípravných prací.
C)

Rada města po projednání zamítá:

1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 1857/4 v k.ú. Komárov.
2) Nabídku Ing.J. Růţičky ml. na směnu lesních pozemků.
V Touţimi 30.04.2012

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

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

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

