Schůze Rady města Touţim
Usnesení č. 9 / 2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 16. dubna 2012

A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Realizovat opravu hlavního schodiště k ZŠ Touţim se zachováním původních
ţulových stupnic a podstupnic.
2) Návrh náhradní výsadby do parku v Kosmové
3) Uzavření MŠ Touţim v době od 16.07. do 17.08.2012.
4) Školní vzdělávací program ZUŠ Touţim.
5) Podání ţádosti o dotaci na projekt sociálního centra v Touţimi.
6) Objednání kontrol plynových kotlů a energetického auditu tepelného hospodářství
provozovaného Teplárenstvím města Touţim.
7) Poskytnutí sportovního areálu na akci „Touţimské hudební odpoledne III“ dne
23.06.2012, včetně poţadovaného vybavení a sluţeb
8) Přidělení bytu č. 4 v novém DPS.

B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Projednání činnosti správce Sokolovny při předávání a přebírání sálu Sokolovny s tím,
ţe uloţila do konce dubna 2012 připravit smlouvu na nájem Sokolovny na jednotlivé
akce s uvedením všech povinností, včetně školení BOZP a k únikovým vchodům
umístit krabičky s příslušnými klíči. Dále do jednoho měsíce prověřit moţnost
oddělení přívodu elektřiny k barům od restaurace a moţnost odečtu spotřeby vody
v barech.
3) Informaci o podání ţádosti o poskytnutí finančních prostředků na ošetření památného
stromu „Blaţejská lípa“ v k.ú. Branišov.
4) Informaci ředitele ZUŠ Touţim, ţe na den 30.04.2012 vyhlašuje ředitelské volno.
5) Návrh redakční rady na změnu cen inzerátů v Touţimských novinách s tím, ţe ho
projedná po doplnění na některé příští schůzi.
6) Informaci o stavu tepelného hospodářství provozovaného příspěvkovou organizací
Teplárenství města Touţim s tím, ţe po zpracování energetického auditu bude
rozhodovat o dalších opatřeních.
7) Informaci o změně tepelného reţimu v domě č.p. 50 s tím, ţe v první řadě ověří
skutečný stav u správce domu, Bytového druţstva Touţim. Následně bude řešit
způsob vytápění.

8) Obsah dopisu s poděkováním jak byly upraveny stromy na Plzeňské ulici a ţádost o
umístění lavičky na cestě ke hřbitovu, projedná s ředitelem TSM Touţim.
9) Ţádosti o byty s tím, ţe v současné době není k dispozici ţádný volný byt.
V Touţimi 16.04.2012

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

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

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

