Schůze rady města Touţim
Usnesení č. 8/2012
Ze schůze rady města Toužim č. 8 konané dne 02.04.2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Nájemné za pozemky p.č. 941 a p.č. 943 v k.ú. Radyně ve výši 20,-Kč/100m2.
2) Ukončení nájemní smlouvy č. 116/11, na zahrádku na části pozemku p.č. 1163/2 o
výměře 130 m2 v k.ú. Touţim k datu 31.03.2012.
3) 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. 12/2012 – 14/2012.
4) Ceník výše úhrad za úkony pečovatelské sluţby v DPS Touţim s platností od
02.04.2012.
5) Bezúplatné poskytnutí kontejnerů na odpad a jejich odvoz, na akci Aeroklubu Touţim,
Karlovarský pohár v akrobacii letadel, ve dnech 24. – 27. 05.2012.
6) Bezúplatné poskytnutí pozemku v Prachometech, palivového dřeva a případnou
likvidaci odpadu na zřízení tábora ve dnech 4. – 6. května 2012 na akci Klubu
vojenské historie Terezín a Mělník.
7) Směrnici č. 2/2012 Směrnice pohledávek a tvorba opravných poloţek s platností od
01.04.2012.
8) Pondělní provozní dobu knihovny do 17 hodin.
9) Postup šesti uchazečů o místo stráţníka městské policie, kteří splnili podmínky
výběrového řízení, do prvního a druhého kola.
B)

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Ţádost J. Šrédlové o byt s tím, ţe v současné době město nemá ţádný volný byt.
3) Nabídky na opravu hlavního schodiště k Základní škole Touţim s tím, ţe o nabídkách
rozhodne na příští schůzi rady.
4) Poděkování za příspěvek na činnost o.p.s. Středisko pro ranou péči Plzeň.
5) Informaci o zájmu uchazečů o výběrové řízení na revitalizaci náměstí Jiřího
z Poděbrad v Touţimi.

C)

Rada města po projednání neschvaluje:

1) Záměr na prodej pozemku p.č. 55/1 a části pozemku p.č. 56/1 o výměře cca 680 m2
v k.ú. Touţim.
2) Záměr na nájem části pozemku p.č. 55/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Touţim.
3) Přidělení bytu v domě č.p. 29 v Komárově R. Ritterovi.
V Touţimi 02.04.2012

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

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

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

