MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 2/2022
Datum: 12. 4. 2022
Č. j.: 2725/22/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 2
konaného dne 7. dubna 2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Toužim
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 11 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Jiří Ženíšek, Mgr. Jitka Škrabánková, Václav Veverka, Renata Páníková

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání odkoupení pozemků v k. ú. Toužim
Projednání uzavření darovací smlouvy na převod nemovitých věcí
Projednání návrhu na vyřazení movitého majetku příspěvkové organizace
Projednání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022 včetně uzavření
veřejnoprávních smluv
10. Diskuze
11. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

K bodu 1 :

Zahájení

P. starosta zahájil v 17:06 hodin zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Dále uvedl, že
zasedání bylo řádně svoláno, veřejnosti oznámeno a všechny dostupné materiály byly včas
zaslány. Konstatoval, že k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky. Na
základě prezenční listiny je přítomností 11 členů zastupitelstva zasedání usnášeníschopné.
Čtyři zastupitelé se řádně omluvili.
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K bodu 2 :

Odsouhlasení navrženého programu.

P. starosta – seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva a dotázal se na
návrhy na doplnění.
Zastupitel p. Petr Vlček – já bych poprosil o zařazení ještě jednoho bodu, je jedno jestli na
začátek nebo na konec. Šlo by o revokaci usnesení č. 8/1/2022 z minulého zastupitelstva –
návrh na pořízení změny územního plánu. Já bych k tomu potom řekl víc, nebo jestli chcete i
před tím hlasováním o zařazení bodu. Možná stačí to nechat na potom, pokud budete ochotní
to zařadit.
P. starosta – ještě nějaký další návrh? Pokud další návrh není, já byť to není mým zvykem, tak
z důvodu časového a protože to potřebujeme k podání žádosti o dotaci, tak navrhnu, aby
dalším bodem dnešního programu bylo – Projednání návrhu na rozdělení finanční podpory
z Programu regenerace MPZ. Materiál k tomu jste dostali na stůl. Opětovně se zeptám, zda
má ještě někdo něco dalšího na zařazení do projednání.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – já si myslím, že by bylo dobře, kdyby p. Vlček zdůvodnil, proč
žádá zařazení tohoto bodu, jak navrhoval.
Zastupitel p. Petr Vlček – obdržel jsem rozhodnutí z Ministerstva pro místní rozvoj, který
vnáší do té situace nový pohled, nebo respektive potvrzuje všechny věci, které jsem řekl atd.
P. starosta – dobře. Ještě někdo další k programu dnešního zasedání? Pokud nejsou žádné
další návrhy, dám hlasovat o jednotlivých návrzích, rozšiřující dnešní program, jednotlivě.
Návrh usnesení č. 1/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu - Návrh na revokaci usnesení č. 8/1/2022.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

4
7
0

Usnesení č. 1/2/2022 nebylo schváleno.
P. starosta – takže zde nebylo přijato žádné usnesení, protože to nebylo odsouhlaseno
nadpoloviční většinou, takže tento bod zařazen nebude a nyní ten druhý návrh - Projednání
návrhu na rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPZ.
Návrh usnesení č. 2/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu - Projednání návrhu na rozdělení finanční
podpory z Programu regenerace MPZ.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 2/2/2022 bylo schváleno.

2

P. starosta – takže upravený program zasedání Zastupitelstva města Toužim bude následovný.
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání odkoupení pozemků v k. ú. Toužim
Projednání uzavření darovací smlouvy na převod nemovitých věcí
Projednání návrhu na vyřazení movitého majetku příspěvkové organizace
Projednání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022 včetně uzavření
veřejnoprávních smluv
10. Projednání návrhu na rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPZ
11. Diskuze
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrh usnesení č. 3/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Usnesení č. 3/2/2022 bylo schváleno.

K bodu 3 :

Volba ověřovatelů zápisu.

P. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Romanu Šambergerovou a Bc. Roberta
Hrůzu a o návrzích nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/2/2022:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

Romanu Šambergerovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Usnesení č. 4/2/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/2/2022:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:
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Bc. Roberta Hrůzu

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Usnesení č. 5/2/2022 bylo schváleno.

K bodu 4 :

Zpráva předsedy kontrolního výboru.

P. starosta – vyzval předsedu kontrolního výboru p. Mgr. Milana Kaderu k přednesení zprávy
o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva a rady města.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – na minulém zasedání zastupitelstva nebylo přijato žádné
usnesení, které by vyžadovalo, kontrolu plnění ze strany kontrolního výboru, takže jsme
uvedli následující.
Zasedání zastupitelstva 10. 2. 2022
Usnesení č. 7/1/2022 – zastupitelstvo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, vydalo Změnu č. 2 Územního plánu Toužim.
Usnesení č. 8/1/2022 - zastupitelstvo schválilo pořízení změny Územního plánu Toužim,
jejímž předmětem je změna způsobu využití pozemku parc. č. 1421/13 v k. ú. Toužim a
schválilo její pořízení zkráceným postupem.
Schůze rady města
Rada města na jednáních od 10. 2. 2022 projednala a schválila:







zadat zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon A“,
firmě ICS – systémy, s. r. o., Hory 106, Karlovy Vary
nabídku firmy GRACCULUS, s. r. o., Tepelská 476, Toužim, na výstavbu cykloturistické
trasy u veteriny – II. etapa
nabídku firmy BOLID M, s. r. o., OZ Mariánské Lázně, Husova 654/36, na rekonstrukci
hromosvodové soustavy kostela Narození Panny Marie v Toužimi
zprávu o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Výstavba
bike hřiště u sportovního areálu“ a vybrala firmu Mystic constructions spol. s. r. o., Praha
zprávu o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Výstavba
parkoviště u sportovního areálu“ a vybrala firmu SWIETELSKY stavební, s. r. o., České
Budějovice
poskytnutí dotací z rozpočtu města Toužim na činnost sportovních oddílů, zájmových
sdružení a na činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2022 včetně uzavření
veřejnoprávních smluv

P. starosta – děkuji, zeptám se, zda jsou nějaké dotazy ke zprávě kontrolního výboru, pokud
ne, konstatuji:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.
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K bodu 5 :

Zpráva předsedy finančního výboru.

P. starosta – za nepřítomného předsedu finančního výboru Ing. Jiřího Ženíška přednesl zprávu
finančního výboru.
Finanční výbor jednal 4. 4. 2022 a zabýval se rozpočtovými opatřeními č. 4-11/2022.
částka 1.829.510,- Kč, navýšení příjmů u položky 1122 a navýšení výdajů u
paragrafu 6399, jedná se o daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je
obec
RO 5/2022 částka 2.000,- Kč, přesun finančních prostředků u výdajů na jiný paragraf při
poskytnutí finančního daru neziskové organizaci Drosera, z. s., na zajištění
provozu Záchranné stanice pro handicapované živočich v Bublavě
RO 6/2022 částka 990.000,- Kč, navýšení investičních výdajů u paragrafu 2219, jedná se o
projektovou dokumentaci na akci: „Rekonstrukce ulice Pivovarská a
Družstevní v Toužimi“ a dokončení výstavby cykloturistické trasy u veteriny
RO 7/2022 částka 30.000,- Kč, navýšení investičních výdajů u paragrafu 3631, jedná se o
zřízení služebnosti u veřejného osvětlení v Třebouni, včetně geometrického
plánu a návrhu na vklad do katastru nemovitostí
RO 8/2022 částka 33.455,10 Kč, navýšení neinvestičních příjmů a výdajů u paragrafu
3113, jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Obědy do škol
v Karlovarském kraji 2021/2022“ pro ZŠ Toužim
RO 9/2022 částka 130.000,- Kč, navýšení investičních výdajů u paragrafu 2219, jedná se o
přeložku distribučního zařízení k dodávce elektrické energie na stavbu
parkoviště v Kosmové u panelových domů
RO 10/2022 částka 303.000,- Kč, navýšení investičních výdajů u paragrafu 2219, jedná se o
výstavbu cykloturistické trasy II. etapa
RO 11/2022 částka 270.000,- Kč, navýšení investičních výdajů u paragrafu 3322, jedná se o
rekonstrukci hromosvodové soustavy včetně projektové dokumentace na
kostele Narození Panny Marie
RO 4/2022

Zastupitel p. Schierl – důvod navýšení výdajů v případě rekonstrukce Pivovarské a
Družstevní.
P. starosta – není to navýšení, je to převod finanční částky, která měla být vyčerpána
v loňském roce a už nebyla rozpočtována. V loňském roce měla být projektová dokumentace
odevzdaná a tam byla i částka rozpočtovaná. Dokonce roku dokumentace odevzdaná nebyla,
tudíž nebyla ani proplacena a zároveň se nedostávala do rozpočtu. Takže je to více méně
převod z roku do roku. Tam není od projektanta dodržený dodatek smlouvy na prodloužení
termínu dokončení zakázky a prostě se tak nestalo před projednáváním rozpočtu.
Zastupitel p. Schierl – rozumím, ještě se zeptám. Ta cykloturistická trasa u veteriny, o co se
jedná?
P. starosta – od mostu za rybník, nahoru na křižovatku pod kapličkou, kde došlo k úpravě
povrchu cesty tak, aby se tam dalo jezdit na kole a chodit. Je to takové rozšíření nějakého
okruhu, kterým se dá pokračovat zpátky polní cestou mezi luky, a dostanu se na starou
Tepelskou u brejlí a pak se dá kolem rybníku přejít na cyklochodník Toužim-hřbitov. Ta
druhá etapa je od mostu za rybník k propustku.
P. starosta – pokud nejsou další dotazy, konstatuji:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru včetně
provedených rozpočtových opatření č. 4-11/2022.
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K bodu 6 :

Projednání odkoupení pozemků v k. ú. Toužim.

P. starosta – předávám slovo pí Šnoblové.
Pí Šnoblová – v rámci rekonstrukce komunikace Tepelská (I. etapa – 9/2020) byl po pravé
straně ulice zrekonstruován chodník, který částečně zasahuje do pozemků manželů ***** *
***********. Na základě geometrického plánu č. 1207-1/2022 zaměřením stávajícího
chodníku vznikly:
 nový pozemek parc. č. 147/4, o výměře 7 m2 oddělením od původního pozemku parc. č.
147/2
 nový pozemek parc. č. 3331, o výměře 4 m2 oddělením od pozemku parc. č. st. 215, oba
v k. ú. Toužim
Navrhuji odkoupení nově vzniklých pozemků parc. č. 147/4, o výměře 7 m2, který vznikl na
základě geometrického plánu č. 1207-1/2022 oddělením od pozemku parc. č. 147/2 a parc. č.
3331, o výměře 4 m2 vzniklý rovněž dle výše citovaného geometrického plánu oddělením od
pozemku parc. č. st. 215 v k. ú. Toužim, od vlastníků – manželů ******* * ******
**************, za kupní cenu 150,- Kč/m2.
Náklady spojené s prodejem:
odkoupení pozemků
1.650,- Kč
kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí 2.000,- Kč
P. starosta – děkuji pí Šnoblové. V podkladech je to vyznačené červenou čarou. Ten chodník
je tam dlouho, dlouho je ten stav takhle nevypořádaný. Takže jsme se zkusili domluvit
s manželi *************, jestli by nám to neprodali. Nakonec jsme se domluvili a ten návrh
jste slyšeli. Je tam 150,- Kč/m2 plus další náklady, které jsou s tím spojené. Tak jak tady bylo
zmíněno, vypořádání majetkoprávních vztahů k chodníku, který je tam, není to o té
rekonstrukci z roku 2020, ale ten chodník je tam od nepaměti. Tolik na doplnění a prosím o
vaše dotazy. Pokud nejsou, p. tajemník přečte návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 6/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 147/4, o výměře 7 m2 v k. ú.
Toužim, který vznikl na základě geometrického plánu č. 1207-1/2022 oddělením od pozemku
parc. č. 147/2 v k. ú. Toužim a pozemku parc. č. 3331, o výměře 4 m2 v k. ú. Toužim, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 1207-1/2022 oddělením od pozemku parc. č. st. 215
v k. ú. Toužim, za částku 150,- Kč/m2, od manželů ******* * ***** *********, bytem
******, ***********, s tím, že kupující uhradí správní poplatek na návrh na vklad do
katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč.
Zastupitel p. Petr Vlček – já nevím, abych se třeba náhodou nedostal do střetu zájmů, tak
nebudu hlasovat, protože jde o příbuzné.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

10
0
0
1

Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno.
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K bodu 7 :

Projednání uzavření darovací smlouvy na převod nemovitých věcí.

P. starosta – předávám slovo pí Šnoblové.
P. Šnoblová – v rámci výstavby obchodního centra PENNY proběhla výstavba chodníku na
pozemku parc. č. 1459/10 v k. ú. Toužim, na kterou navazuje smíšená cyklostezka a chodník
Toužim – Kosmová. Karlovarský kraj, zastoupený příspěvkovou organizací Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, nám na základě naší žádosti o bezúplatný převod
pozemků zastavěných stavbou chodníku v k. ú. Toužim, ze dne 8. 2. 2022, předložil návrh
darovací smlouvy na převod nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 119955/2021 v k. ú. Toužim:
 pozemku parc. č. 1459/118 – ostatní plochy, o výměře 94 m2
 pozemku parc. č. 1459/119 – ostatní plochy, o výměře 10 m2
Navrhuji projednání darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným
příspěvkovou organizací KSÚS KK, jako dárcem a městem Toužim, jako obdarovaným, jejíž
předmětem bude převod nově vzniklých pozemků parc. č. 1459/118 – ostatní plochy, o
výměře 94 m2 a pozemku parc. č. 1459/119 – ostatní plochy, o výměře 10 m2, které vznikly
na základě geometrického plánu č. 1199-55/2021 oddělením od pozemku parc. č. 1459/10 v k.
ú. Toužim.
P. starosta – děkuji, v podkladech máte návrh darovací smlouvy. V minulosti jsme to
aplikovali na jiných věcech, třeba komunikace na Malém náměstí, nebo na Sídlišti. Je to
bezúplatné a narovná to majetkosprávní vztahy ke stavbám, které tam vznikly už v době, kdy
se stavěl PENNY Market, od té doby se to neřešilo. Tolik na doplnění a prosím o vaše dotazy.
Pokud nejsou, p. tajemník přečte návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 7/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 33/DD/2022, mezi městem
Toužim a Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 7089 1168,
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací,
Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 7094 7023, na převod nově vzniklých pozemků parc. č.
1459/118 – ostatní plochy, o výměře 94 m2 a pozemku parc. č. 1459/119 – ostatní plochy, o
výměře 10 m2 oba v k. ú. Toužim, které vznikly na základě geometrického plánu č. 119955/2021 oddělením od pozemku parc. č. 1459/10 v k. ú. Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 7/2/2022 bylo schváleno.

K bodu 8 :

Projednání návrhu na vyřazení movitého majetku příspěvkové organizace.

P. starosta – předávám slovo pí Šnoblové.
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P. Šnoblová – Technická služba města Toužim, p. o. žádá o souhlas k vyřazení následujícího
majetku:
inv. č. 256
kontejner popelnicový
41.163,- Kč
- pořízen v roce 2004
- vzhledem ke svému stáří a používání je zrezivělý a poškozený
Návrh usnesení č. 8/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení poškozeného a zrezivělého uzavřeného
popelnicového kontejneru, inv. č. 256, pořízeného v roce 2004 za částku 41.163,- Kč, z účetní
evidence příspěvkové organizace Technické služby města Toužim s tím, že k likvidaci bude
předán oprávněné osobě.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 8/2/2022 bylo schváleno.

K bodu 9 :

Projednání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022
včetně uzavření veřejnoprávních smluv.

P. starosta – v tomto bodu bychom měli projednat dotace, které překračují částku 50.000,- Kč
a musí o nich rozhodnout zastupitelstvo a jako první zde máme žádost SK Toužim, oddíl
kopané, na částku 120.000,- Kč. To čeho se to týká, máte v podkladech včetně žádosti. Jenom
zmíním to, že při projednávání na radě, tak jak jsme to posuzovali v prvním kroku, jsme
z toho účelu, na který by se peníze dali použít, vyřadili testy na Covid-19, lékařské prohlídky
a výpis z rejstříku trestů. To si myslím, že jsou věci, které si oddíl může zaplatit sám. Všichni
doufáme, že už tohle nebude potřeba, ale předjímat to dopředu nemůžeme a ten zbytek jsou ty
standardní věci, které tam mívají, skoro každoročně. Takže otevřu diskuzi k tomuto bodu o
částce, na co by se to mělo poskytnout, prosím máte možnost se k tomu vyjádřit. Pokud
nikdo, tak k tomu doplním, že položka, která byla rozpočtovaná, bude přečerpaná o 30.000,Kč. Budeme to dofinancovávat rozpočtovým opatřením, tak, aby ta položka byla finančně
naplněna. Nyní dám slovo p. tajemníkovi, který přečte návrh usnesení, který se bude týkat i
uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK Toužim na poskytnutí dotace pro letošní rok.
Návrh usnesení č. 9/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace v roce 2022 ve výši 120.000,- Kč, pro
Sportovní klub Toužim, zapsaný spolek, Školní 492, Toužim, IČ: 4769 6176, na zabezpečení
sportovní pohybové a tělovýchovné činnosti dětí, mládeže a dospělých v rámci provozování a
organizování kopané, konkrétně na – pronájmy, náklady na dopravu, materiál a vybavení:
sportovní potřeby – (míče, dresy, stulpny, teplákové soupravy a bundy, brankářské rukavice,
lékárničky, sportovní lahve), tréninkové pomůcky (slalomové tyče, švihadla, praporky,
vytyčovací mety, rozlišovací trička) barva na lajnování hřiště a další spotřební materiál; jiné
náklady: náklady na ubytování a stravné na sportovní soustředění mládeže a mužů, odměny
rozhodčích, startovné na turnajích a mistrovských soutěžích, náklady na kurzy trenérů,
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náklady na pořizování videozáznamů z utkání a kancelářské potřeby a zároveň schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 9/2/2022 bylo schváleno.
P. starosta – jako další je zde žádost Sboru dobrovolných hasičů na částku 215.000,- Kč.
Částka je diametrálně odlišná od předchozích žádostí. Je to dáno tím, že v letošním roce SDH
Toužim slaví 150 let od svého založení, takže při této příležitosti bude na konci června,
poslední červnový víkend, uspořádána oslava tohoto významného výročí a proto jsou tam
žádány vyšší finanční prostředky, které jsou spojeny s touto akcí. Samozřejmě jsou tam
finanční prostředky i na běžnou činnost, tak jak bylo v letech předchozích. V tomto případě
nebyl žádný účel škrtnut, protože se to shoduje s tím, co by měl žadatel dělat, není to
v žádném rozporu s ničím, aspoň dle našeho názoru. Samozřejmě dám prostor i vám na to,
abyste řekli, jestli tyto finanční prostředky poskytneme a jestli ten účel využití může být
takový, jaký je uveden v žádosti. Tolik moje úvodní slova a prosím o vaše připomínky
k tomuto.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – jenom takovou malou poznámku, jestli může Jirka trošku nastínit,
jak budou ty oslavy vypadat.
P. místostarosta – bude tam vystoupení dětí, ukázka vyprošťování, slaňování, budou tam
ukázky vozidel, stříkačky a k tomu poběží kulturní program, jak pro děti, tak pro dospělé a
důchodce. V pátek by měli být kapely a v sobotu to bude zaměřeno na tu hasičinu. Dál tam
bude BESIP a záchranka.
Zastupitelka pí Šambergerová – smlouvy s kapelami bude uzavírat kdo?
P. místostarosta – bude to přes Infocentrum.
Pí Krátká – Infocentrum nám bude pomáhat a něco půjde za nimi a něco za městem.
P. starosta – ještě nějaký dotaz, pokud ne, p. tajemník přečte návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 10/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace v roce 2022 ve výši 215.000,- Kč, pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Toužim, pobočný spolek,
Sídliště 428, Toužim, IČ: 6355 7312, na zajištění činnosti SDH Toužim, pro zlepšení
tréninkových a soutěžních podmínek sboru, konkrétně na – náklady na dopravu na soutěže a
výlety dětí, poháry a věcné dary při zajištění soutěží, zajištění kulturního programu v průběhu
oslav výročí sboru, pronájem toi toi toalet pro veřejnost, doprovodný program, občerstvení
pro hosty a účinkující, pohonné hmoty pro konvoj zúčastněných Sborů dobrovolných hasičů a
propagace oslav, další náklady související se zajištěním oslav a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Usnesení č. 10/2/2022 bylo schváleno.
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P. starosta – poslední žádostí je žádost zapsaného spolku Živý zámek Toužim a jedná se
v letošním roce o žádost na částku 90.000,- Kč na akce, které bude pořádat tento spolek na
nádvoří zámku a možná, že nejenom tam. Možná bude něco i na náměstí, ale to si nejsem
úplně jistý. Ani v tomto případě jsme tam nevyřazovali žádný účel, který by se nehodil proto,
abychom mohli odsouhlasit to, co bylo v žádosti uvedeno. Program jste už asi někde
zaregistrovali, viděl jsem, že někde visel, myslím, že v obchoďáku. Začíná se tuším 30. dubna
pálením čarodějnic a pokračuje to standardně přes prázdniny a poslední je v prosinci,
rozloučení se s rokem. Takže tolik na úvod, prosím o dotazy, připomínky k této žádosti.
Pokud žádné dotazy nejsou, tak přečteme návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 11/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace v roce 2022 ve výši 90.000,- Kč, pro Živý
zámek Toužim, zapsaný spolek, Na Výsluní 346, Toužim, IČ: 0469 0770, na pořádání
kulturních a vzdělávacích akcí pro občany města Toužim a širšího okolí, podpora turismu
v obci, konkrétně na – náklady na pořádání koncertů, divadel, letního kina, vzdělávací akce,
výstavy, workshopy a setkávání, náklady na honoráře za vystoupení při pořádání kulturních a
vzdělávacích akcí, náklady za půjčení techniky, ozvučení, náklady na dopravu a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.
Zastupitel p. Schierl – nebudu hlasovat, protože jsem členem spolku, hlásím střet zájmů.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

10
0
0
1

Usnesení č. 11/2/2022 bylo schváleno.
K bodu 10 : Projednání návrhu na rozdělení finanční podpory z Programu regenerace
MPZ.
P. starosta – já děkuji za to, že jste umožnili projednat na dnešním zasedání tuto záležitost.
Možná si vybavíte, že jsme podobnou věc o jiných částkách projednávali i v loňském roce.
Standardně podáváme žádost do tohoto programu každým rokem a v loni po dlouhé době
jsme řešili to, že se do této žádosti přihlásil i ******* ****** s opravou fasády. Myslím, že ta
fasáda vypadá hodně dobře z ulice a on už to avizoval v loňském roce, že by v letošním roce
chtěl pokračovat. Takže podal novou žádost a tentokrát tam byla částka 100.000,- Kč, přičemž
celkové náklady činí 212.000,- Kč. Dnes by se mělo jednat pouze o to, jestli odsouhlasíme, že
můžeme podat žádost a o vlastním rozdělení se bude jednat na dalším zasedání zastupitelstva.
Takže vás požádám o dotazy, pokud žádné nejsou, p. tajemník přečte návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 12/2/2022:
Zastupitelstvo schvaluje využít finanční podporu z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR v roce 2022
ve výši 485.000,- Kč takto:
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a)

Na opravu hradeb ve Vodní ulici použít z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, částku
385.000,- Kč, se spoluúčastí města Toužim ve výši 859.525,- Kč.

b)

Na opravu venkovní omítky, obnovu vchodových dveří objektu Restaurace u Čápa
v Toužimi – západní část použít z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, částku 100.000,Kč, se spoluúčastí města Toužim ve výši 20.500,- Kč, přičemž majitel nemovitosti
uhradí 91.547,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 12/2/2022 bylo schváleno.
P. starosta – ještě jednou děkuji za to, že jsme mohli projednat tento vložený bod.

K bodu 11 : Diskuze.
Zastupitel p. Vrána – bude se něco dělat s pivovarem, byla podána nějaká žádost o dotaci?
P. starosta – na pivovar zatím ne. Pokud dneska sečteme akce, které bychom měli příští rok
dělat, protože se vypsaly nějaké dotační tituly, tak je to velmi a velmi a zatím na ten
pivovar...
Zastupitel p. Vrána – je to škoda.
P. starosta – já vím, že jo. ***** ***** je domluvený, že opraví ten roh, aby tam nezatékala
voda a neničilo to fasádu, ale pokračování zatím se nepředpokládá, bohužel. Rozumím tomu,
ale jsou jiné akce.
Zastupitel p. Vrána – to je škoda, a jestli můžu ještě jednou, něco s tím úklidem na náměstí,
nebo něco. Můžeme zakázat Vietnamcům, aby nedávali ty krabice na ulici?
P. starosta – to můžeme, je tam nějaký zábor povolený v současné době. Je třeba to projednat,
ale to není jenom o nich.
Zastupitelka pí Šambergerová – vypadá to tam hrozně.
Zastupitel p. Vrána – strašně.
P. starosta – já vím, že jo.
Zastupitelka pí Šambergerová – vypadá to hrozně, když to mají vystavené na těch krabicích a
přepravkách.
Zastupitel p. Vrána – někdy tam mají opravdu bordel ty Vietnamci.
P. starosta – ono o to nejde, jde o to, že tam chodí mládež a ty prostě nechají na zemi všechno
možné, byť mají koš přes silnici před sebou, nebo na rohu.
Zastupitel p. Vrána – uklízet, uklízet, řezat, řezat, řezat.
P. starosta – jsme stále u toho, co se děje nebo neděje s naší omladinou.
Zastupitel p. Vrána – a úklid po městě.
P. starosta – úklid, je počasí takové jaké je, zameták už vyjel, takže už se něco začalo dělat.
Náměstí se věnujeme, můžu tam poslat každý den jednoho člověka a stejně to bude problém.
Zastupitel p. Vrána – škoda, že Kajzr umřel, aspoň ty vajgly vymetal.
P. starosta – ano.
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Zastupitel p. Jan Vlček – i když jdeš na úřad práce. Po sto letech jsem šel na úřad práce a před
vchodem je už halda vajglů a nikoho to nesere.
Zastupitel p. Vrána – tak tam má přijít městská policie, upozornit a hotovo.
Zastupitel p. Jan Vlček – já jsem šel za ní, a oni mi řekli, že to jako není jejich, nebo co.
P. starosta – oni od toho dávají ruce pryč. To je stejné jako záchody, aby umožnili klientům si
dojít na záchod, tak to také neumožní. Ty lidi pak chodí očůrávat všemožné kouty. Dobrý,
mám poznamenáno.
Zastupitel p. Petr Vlček – řeknu jednu věc a pak tři otázky. Takže k tomu, co se tady stalo na
začátku. Hodně z vás je tady díky Občanské demokratické straně, tak jste tady demokraticky
zamítli zařazení bodu. Ani jste nevěděli, o čem by se pořádně jednalo, vaše věc. Pak je tady
sice komunista, tam by se to dalo čekat už z principu věci a pak jsou tady lidi nebo možná
dneska jenom jeden za Hnutí pro harmonický rozvoj měst, tak se budeme harmonicky
rozvíjet, že nebudeme jednat. Vy jste tady do mě kopali a říkali jste, že mám všechno řešit
tady z očí do očí. Když to dělám, stejně nechcete jednat. Takže to bylo naposledy, kdy jsem
něco řekl takhle veřejně a teď už je všechno na vás. To bylo k tomu zařazení toho bodu. Pak
bych se chtěl zeptat na tři věci. P. starosta tady řekl něco o záboru, tak já bych se chtěl zeptat,
jestli si každý může dát, co chce, kam chce. Nebo se pak trestají někteří lidi, jako jste to
udělali s námi před minulými volbami. Zeptám se na to, jestli má zaplacený zábor člověk,
který složil v Tepelské ulici asi 100 tun stavebního materiálu a zatarasil cestu, která pokračuje
dál a je to městský pozemek. Víte, o čem mluvím, že jo? Ten pán tady minule seděl. To je
první věc.
P. starosta – zábor veřejného prostranství, tak jak už hovoří ten místní poplatek sám o sobě, se
týká veřejného prostranství, které je definováno vyhláškou. Pokud to není veřejné
prostranství, tak se jedná pouze a jenom o případný pronájem toho pozemku ať už krátkodobý
nebo dlouhodobý. O tomto složeném materiálu vím, troufnu si říct, byť to není stoprocentní
informace, že tam veřejné prostranství není, to je definováno v jiných částech města. Jestli to
takhle můžu říct, tak tam místní poplatek za zábor veřejného prostranství se platit určitě
nebude. Abych odpověděl na otázku, jestli má zaplacený poplatek za zábor veřejného
prostranství.
Zastupitel p. Petr Vlček – takže je to domluvený, odsouhlasený, je to tam regulérně.
P. starosta – to já sem neřekl, já jsem odpovídal na váš dotaz, jestli je zaplacený zábor
veřejného prostranství.
Zastupitel p. Petr Vlček – já se plám, doufám, že mi budete odpovídat.
P. starosta – já se budu snažit vám odpovídat, prozatím tam projednáno nic není.
Zastupitel p. Petr Vlček – pak bych se chtěl zeptat, vy jste tady, nevím, jestli to bylo minule,
asi i minule, jste tady na dotaz občana k bike hřišti řekl, že bylo zrušené výběrové řízení,
protože potřebujete víc nabídek, takže máte další tři firmy. A když se udělalo nové výběrové
řízení, tak přišla zase jedna nabídka, tak jak je to možné?
P. starosta – že přišla jenom jedna nabídka?
Zastupitel p. Petr Vlček – no, když jste minule tvrdil, že máte další tři.
P. starosta – ano, existují tři firmy v této republice, a pokud se přihlásila jenom jedna firma,
tak je to věcí každé firmy, jestli se do výběrového řízení přihlásí, nebo ne.
Zastupitel p. Petr Vlček – proč se tedy rušilo to první výběrové řízení?
P. starosta – protože to výběrové řízení...
Zastupitel p. Petr Vlček – vy jste řekl, že to bylo proto, že tam byla přihlášená jenom jedna
firma a že máte další tři.
P. starosta – na bikové hřiště, jestli jste poslouchal.
Zastupitel p. Petr Vlček – ano.
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P. starosta – já jsem už minule tady hovořil, že ta stavba se rozdělila na dvě části. Na tu
bikovou a na tu parkovací. Takže to, že se přihlásila jedna firma, s tím nic neudělám.
Zastupitel p. Petr Vlček – já jenom, že jste kvůli tomuto argumentu zrušil to první výběrové
řízení, tak se ptám.
P. starosta – já jsem vám odpověděl.
Zastupitel p. Petr Vlček – takže zrušíte i tohle výběrové řízení?
P. starosta – ne tohle výběrové řízení se rušit nebude.
Zastupitel p. Petr Vlček – dobře, děkuji.
Zastupitel p. Petr Vlček – nechal jsem si to schválně až sem, tenkrát jsme o tom tady mluvili,
Robert Hrůza tvrdil, jak děláte, to co lidem na očích vidíte, pak jste zamítli manželům
************* v Tepelské, aby si udělali plyn. Pak tady jdete po Plzeňské ulici, tam je nový
chodník, také asfaltový a je možná na šesti místech překopaný, zřejmě společnosti T-Mobile a
to je všechno v pořádku. Takže přistupujeme ke každému jinak. Je to před pilou, za pilou...
P. starosta – je to možné.
Zastupitel p. Petr Vlček – co je možné?
P. starosta – že to je překopané.
Zastupitel p. Petr Vlček – že přistupujete ke každému jinak.
P. starosta – to ani náhodou. Přistupujeme ke každému stejně.
Zastupitel p. Schierl – plánuje se na ploše před pivovarem během léta nějaká akce stavební,
která by tu plochu obsadila materiálem, nebo....
P. starosta – momentálně o žádné nevím. Nemáme nic takového, zeptám se já. Vy máte
nějaký záměr, předpokládám na nějaké využití nebo něco podobného? Nevím, jak dopadne
Karlovarská, to je jediná taková akce, která by to mohla změnit. Takže pokud budu vědět, že
to potřebujete, tak uděláme dočasnou skládku nějakého materiálu někde jinde a ne tam.
Zastupitel p. Schierl – protože už několik let se tady plánuje provedení nedestruktivního
průzkumu té plochy a je samozřejmě potřeba, aby ta plocha byla prázdná.
P. starosta – pokud je tam takovýto záměr, není problém. Ale říkám, já předbíhám, nevím,
kdy bude rozhodnutí o přidělení dotace a jestli vůbec ta dotace dopadne, takže je možné, že
Karlovarská bude realizovaná až příští rok. Opravdu teď netuším, takže na to budeme
pamatovat a já tohle přenesu dál na p. Kokeše, abychom neodsouhlasili nějaké dočasné
skládky materiálu na této ploše.
Zastupitel p. Schierl – až to bude aktuální tak se ozvu a domluvíme se dál.
P. starosta – dobře.
Zastupitel p. Schierl – vrátím se k internátu učiliště. Mrzí mě, že jsme se s tím tedy nějak
nepopasovali v letech, protože dneska už jsme mohli být samozřejmě dál a jak všichni víte,
díky té nešťastné situaci s Ukrajinou se objevili i dotační tituly, nebo se v dohledné době
objeví, jsme možná mohli toho také využít a vlastně více méně lacino přijít k rekonstrukci
tohoto objektu.
P. starosta – to je pravda, pokud mluvíte o té dotaci, kdy se mají bytové domy, potažmo
ubytovny. Je to vždy jiná částka, na byty je 100.000,- Kč, minimálně 50.000,- Kč na jeden
byt, nicméně v té době, když jsme o tom rozhodovali, jsme o tom nevěděli, o takovéto věci. A
když už jste na to narazil, tak já se zeptám, protože se mě ptají obyvatelé Toužimi, protože
někde ze sociálních sítí dostali informaci, že tady má být ubytováno 250 Ukrajinců v tom
objektu, tak jestli mi někdo z vás je schopen na to něco říct? Protože já o tom nic nevím, o
takovém rozhodnutí.
Zastupitel p. Vrána – já taky ne, ale lidi to říkají.
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P. starosta – takže by mi zajímalo, prostě kde se ta informace tady vzala a kdo ji šíří, proč a
údajně se to má tvářit, že je to dávno rozhodnuté a že Ukrajinci už tady zítra přistanou
v objektu a že tady budou bydlet v takovémto počtu. Takže by mě zajímalo, jestli k tomu je
schopný mi někdo něco říct.
Zastupitel p. Vrána – mě se to taky doneslo a říkám lidem, já o ničem nevím.
P. starosta – no bohužel, ani já. Takže se zeptám...
Zastupitel p. Petr Vlček – vy nevíte ani o tom, že vám někdo rozkope chodník.
P. starosta – tak já se zeptám konkrétně, takže toužimské noviny na svém profilu píší takovéto
informace, takže se ptám p. Vlčka, co o tom víte?
Zastupitel p. Petr Vlček – vy máte facebook?
P. starosta – já nemám facebook, já jsem se o tom dozvěděl od občanů města. Takže se ptám,
jestli toužimské noviny mají víc informací, než má vedení města, v této otázce. Můžete mi na
to něco říct?
Zastupitel p. Jan Vlček – tam je spousta lží.
Zastupitel p. Petr Vlček – to nevím.
P. starosta – takže mi chcete říct, že vy jste tam takovýto příspěvek nedal?
Zastupitel p. Petr Vlček – já, ne.
P. starosta – dobře, děkuji.

K bodu 8 :

Závěr.

P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast a v 18:03 hodin ukončil
zasedání zastupitelstva. Další zasedání je naplánováno na 9. 6. 2022.
Zapsal: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 12. dubna 2022

Starosta:
Alexandr ŽÁK

.................................. dne

…………..…………

Romana ŠAMBERGEROVÁ

.................................. dne

…..…………………

Bc. Robert HRŮZA

.................................. dne

…..…………………

Ověřovatelé:
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Upozornění:
Zveřejněný text zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim je upraven
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)
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