MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 4/2019
Datum: 12. 6. 2019
Č.j.: 1808/19/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 4
konaného dne 6. června 2019 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, Václav Veverka, Petr Vlček, Renata Páníková – dostavila se
v 17:20 hodin

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání personálních změn Osadního výboru v Třebouni
Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2018, včetně výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2018
8. Projednání účetní závěrky města Toužim za rok 2018
9. Projednání návrhu na bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku
města Toužim
10. Projednání návrhu na bezúplatný převod pozemků města Toužim
11. Projednání záměru na prodej nemovitých věcí
12. Projednání návrhu stavební komise
13. Projednání návrhu na vyřazení poškozeného majetku TSM Toužim
14. Projednání financování vozidla pro JSDH Toužim
15. Diskuze
16. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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K bodu 1 :

Zahájení

P. starosta zahájil v 17:10 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 zápisům z minulých dvou zasedání nebyly vzneseny žádné námitky
a přítomností 11 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.

K bodu 2 :

Odsouhlasení navrženého programu.

P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva a vyzval
členy zastupitelstva k návrhům či připomínkám k programu. Jelikož nikdo neměl žádný návrh
či připomínku nechal hlasovat o navrženém programu zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 1/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 1/4/2019 bylo schváleno.

K bodu 3 :

Volba ověřovatelů zápisu.

P. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Jitku Škrabánkovou a Radka Vránu a o
návrzích nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/4/2019:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

pí Mgr. Jitku Škrabánkovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Usnesení č. 2/4/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/4/2019:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

p. Radka Vránu
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Usnesení č. 3/4/2019 bylo schváleno.
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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.
Kontrolní výbor zastupitelstva ve složení Mgr. Milan Kadera, Ing. Jan Šimonovský,
Ing. Václav Šusta v souladu se zákonem o obcích provedl kontrolu plnění usnesení
Zastupitelstva a Rady města od zasedání zastupitelstva 26. 2. 2019.
Zasedání zastupitelstva č. 2 dne 26. 2. 2019
Usnesení č. 4/2/2019
Zastupitelstvo schválilo vyvolat jednání se společností Elektromodul ke zlepšení bezpečnosti
chodců v Toužimi ve školní ulici.
- pan starosta poskytl zastupiteli Petru Vlčkovi podklady k dané problematice k jednání –
bližší informace podá pan Vlček.
P. starosta – zastupitel Petr Vlček si vyžádal veškeré dostupné materiály, tak lze předpokládat,
že to projednával na jejich vedení. Jak dopadlo jednání, zastupitel Petr Vlček nesdělil.
Zasedání zastupitelstva č. 3 dne 7. 3. 2019
Usnesení č. 6/3/2019
Zastupitelstvo schválilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 mezi městem Toužim a
Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje na poskytnutí dotace z rozpočtu města
Toužim v roce 2019 ve výši 250.000,- Kč na 2. etapu zateplení budovy Stanice Toužim.
- smlouva byla uzavřena
Usnesení č. 12/3/2019 – 16/3/2019
Zastupitelstvo schválilo:
 prodej pozemku p. č. 293/2 o výměře 70 m² v k. ú. Toužim a pozemku p. č. 294/4 o
výměře 491 m² v k. ú. Toužim
 prodej pozemku p. č. 933/6 o výměře 430 m² v k. ú. Radyně
 prodej pozemku p. č. 228/9 o výměře 519 m² v k. ú. Luhov u Toužimi
 prodej části pozemku p. č. 55/1 dílu „a“ o výměře 46 m² v k. ú. Toužim
 prodej pozemku p. č. 56/2 o výměře 712 m² v k. ú. Toužim
- se všemi žadateli byla smlouva o prodeji uzavřena, podepsána, kupní cena zaplacena a
byla zapsána v katastru nemovitostí
Zasedání rady města č. 6 dne 11. 3. 2019
Rada schválila uzavření nájemní smlouvy:
 na nájem části pozemku p. č. 414 o výměře 4400 m² a části pozemku p. č. 411 o výměře
600 m² v k. ú. Lachovice
 na nájem pozemku p. č. 55/3 o výměře 154 m² v k. ú. Toužim
 na nájem pozemku p. č. 55/1 o výměře 837 m² v k. ú. Toužim
- všechny smlouvy byly se žadateli uzavřeny
Usnesení č. 4/6/2019
Rada schválila uzavření nájemní smlouvy č. 28N19/29 s Českou Republikou – Státním
pozemkovým úřadem na pronájem za úplatu části pozemku p. č. 1575/3 o výměře 11 m², části
pozemku p. č. 1583/1 o výměře 85 m² a části pozemku p. č. 1583/3 o výměře 29 m² vše v k. ú.
Toužim, za účelem realizace stavby „Smíšená cyklostezka a chodník Toužim – Kosmová“.
- smlouva byla uzavřena
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Usnesení č. 5/6/2019
Rada schválila uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby –
zařízení č. US/1301/TO/2019 s Karlovarským krajem, město Toužim umístí za úplatu na
jejich pozemcích stavbu – rozvody a stožáry veřejného osvětlení.
- smlouva byla uzavřena
Zasedání rady města č. 7 dne 25. 3. 2019
Usnesení č. 3/7/2019
Rada schválila záměr na nájem pozemku p. č. 228/4 o výměře 856 m² v k. ú. Luhov u
Toužimi.
- záměr byl zveřejněn na úřední desce
Zasedání rady města č. 8 dne 8. 4. 2019
Usnesení č. 4/8/2019
Rada schválila záměr na prodej části pozemku p. č. 3097/1 o výměře 60 m² v k. ú. Toužim
- záměr byl zveřejněn na úřední desce
Usnesení č. 13/8/2019
Rada schválila vypracování studie na záměr města k využití objektu Domova mládeže
v Toužimi.
- úkol trvá – bližší informace podá starosta města
P. starosta – v této záležitosti jsme oslovili tři architekty z Karlových Varů, přičemž zadání
bylo v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva. Byl vybrán p. architekt *****, se
kterým je domluvená schůzka na příští pátek. Bližší informace o pokračujících prací bude
vědět až po schůzce.
Zasedání rady města č. 9 dne 29. 4. 2019
Usnesení č. 2/9/2019
Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku p. č. 228/4 o výměře 856 m²
v k. ú. Luhov u Toužimi.
- smlouva byla uzavřena
Usnesení č. 4 a, b, c/9/2019
Rada schválila záměr na nájem:
 zahrádky č. 20 na části pozemku p. č. 2843/10 o výměře 156 m² v k. ú. Toužim
 zahrádky č. 22 na části pozemku p. č. 2843/10 o výměře 265 m² v k. ú. Toužim
 části pozemku p. č. 933/1 o výměře 1500 m² v k. ú. Radyně
- záměry byly zveřejněny na úřední desce
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 4/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 4/4/2019 bylo schváleno.
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K bodu 5 :

Zpráva předsedy finančního výboru.

P. starosta přednesl zprávu finančního výboru za nepřítomného předsedu p. Ing.
Ženíška. Finanční výbor se zabýval rozpočtovými opatřeními č. 6/2019 - 18/2019.
RO 6/2019
RO 7/2019
RO 8/2019
RO 9/2019
RO 10/2019
RO 11/2019

RO 12/2019
RO 13/2019
RO 14/2019
RO 15/2019
RO 16/2019
RO 17/2019
RO 18/2019

částka 46.000,- Kč, změna paragrafu pro dotace z rozpočtu města a zvýšení
dotace.
částka 5.000,- Kč, změna paragrafu a položky pro krizové opatření z důvodu
novely vyhlášky o rozpočtové skladbě.
částka 8.000,- Kč, oprava rozpočtového opatření č. 6/2019 – oprava paragrafu.
částka 300.000,- Kč, zvýšení příspěvku na provoz p. o. ZŠaMŠ Toužim na
předfinancování projektu „Šablony II.“
částka 500,- Kč, vrácení části investičního příspěvku od p. o. ZŠ Toužim.
částka 36.000,- Kč, finanční náhrada za omezení vlastnických práv stavbou
„Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení Toužim“ na pozemku Krajské
správy a údržby silnic Karlovarského kraje.
částka 753.900,- Kč, neinvestiční dotace od Karlovarského kraje na
poskytování sociálních služeb v roce 2019 pro DPS v Toužimi.
částka 130.000,- Kč, projektové práce na kompletní rekonstrukci rozvodů
veřejného osvětlení v Třebouni.
částka 196.930,- Kč, neinvestiční dotace od MPSV na výkon sociální práce
v roce 2019.
částka 50.000,- Kč, zhotovení projektové dokumentace – rekonstrukce
elektroinstalace v budově ZŠ Toužim.
částka 700.000,- Kč, oslavy 550 let města Toužim.
částka 900.000,- Kč, pořízení dopravního automobilu pro JSDH Toužim.
částka 102.000,- Kč, dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do
Evropského parlamentu.

Všechna rozpočtová opatření byla finančním výborem Zastupitelstva města Toužim
schválena.
Dále finanční výbor projednal Návrh závěrečného účtu města Toužim za rok 2018.
S ohledem na údaje v něm uvedené, zejména saldo plnění ve výši + 19.299.000,- Kč a
s ohledem na výsledek přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2018 finanční výbor
doporučuje zastupitelstvu tento návrh schválit.
Pozn.: V 17:20 hodin se na zasedání zastupitelstva dostavila zastupitelka Renata
Páníková. P. starosta konstatoval, že se tímto počet přítomných zastupitelů zvýšil
na 12.
Návrh usnesení č. 5/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a bere na vědomí
provedená rozpočtová opatření č. 6/2019 - 18/2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno.
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K bodu 6 :

Projednání personálních změn Osadního výboru v Třebouni.

P. starosta informoval zastupitelstvo o navrhovaných personálních změnách. Osadní
výbor v Třebouni navrhuje:
-

odvolat současnou předsedkyni Osadního výboru v Třebouni pí Marcelu Kubínkovou,

-

jako nového člena Osadního výboru v Třebouni pí Mgr. Moniku Volemanovou, trvale
bytem *****,

-

na funkci předsedy Osadního výboru v Třebouni p. Iva Grulicha, trvale bytem *****.

Návrh usnesení: č. 6/4/2019:
Zastupitelstvo odvolává k 30. 6. 2019 pí Marcelu Kubínkovou z funkce člena a
předsedy Osadního výboru v Třebouni a jako nového člena Osadního výboru v Třebouni volí
pí Mgr Moniku Volemanovou, trvale bytem ***** ***** a do funkce předsedy Osadního
výboru v Třebouni volí dosavadního člena p. Iva Grulicha, trvale bytem ***** *****,
s platností od 1. 7. 2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 6/4/2019 bylo schváleno.

K bodu 7:

Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2018, včetně výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2018.

P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké. Po
skončení kalendářního roku se údaje o hospodaření města dle ustanovení § 17 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracovávají do závěrečného
účtu. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně
tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření
dalších osob. Závěrečný účet také obsahuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města.
Daňové příjmy byly naplněny na 148 % upraveného rozpočtu v celkové výši 64.529
tis. Kč, nadmíru dobře byly naplněny příjmy u daně z příjmů fyzických osob placená plátci, a
to ve výši 14.245 tis. Kč, u daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou, a to ve výši 1.266
tis. Kč, u daně z příjmů právnických osob, a to ve výši 11.633 tis. Kč, u daně z přidané
hodnoty ve výši 28.611 tis. Kč, u daně z nemovitých věcí ve výši 4.507 tis. Kč a příjem u
daně z hazardních her činil 2.542 tis. Kč. Místní poplatky, ostatní odvody a správní poplatky
byly všechny naplněny. V porovnání s předchozím rokem 2017 byly celkové daňové příjmy
v roce 2018 vyšší o 6.792 tis. Kč.
Nedaňové příjmy byly naplněny na 97 % v celkové výši 6.008 tis. Kč, mezi
nedaňové příjmy patří: příjmy z pronájmů pozemků, ostatních nemovitostí, příjmy
z poskytování služeb, příjmy z úroků, z pojistných náhrad, za sankční platby a příjmy
z nekapitálových náhrad a příjmy z podílu na zisku a dividend. Na překročení nedaňových
příjmů se podílely příjmy v oblasti Služby pro obyvatelstvo a v oblasti sociální věci, jednalo
se o příjmy z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (např. za třídění odpadů,
6

z pronájmu pozemků, za věcná břemena, příjmy z podílů na zisk a dividend a příjmy
z poskytování služeb pečovatelskou službou. Oproti tomu příjmy z pronájmu lesních
pozemků, příjmy z pokut a příjmy Základní knihovny Toužim nebyly naplněny na 100 %.
Kapitálové příjmy byly také velice dobře naplněny, plán byl 10.000 Kč a skutečnost
5.148 tis. Kč. Na překročení se podílely neplánované příjmy z nuceného prodeje akcií a
prodej pozemků města.
Městu byly poskytnuty dotace v celkové výši 8.319 tis. Kč, jednalo se o dotace ze
státního rozpočtu na výkon státní správy, a to ve výši 3.068 tis. Kč. Dále město obdrželo
dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb pro Dům s pečovatelskou
službou ve výši 1.008 tis. Kč, dotaci na projekt „Obědy do škol“ pro ZŠ Toužim a ZŠaMŠ
Toužim v celkové výši 213 tis. Kč, na projekt Mateřinka pro MŠ Toužim ve výši 10 tis. Kč,
na výdaje JSDH ve výši 53 tis. Kč, z Ministerstva kultury obdrželo město dotaci na opravu
městského opevnění ve Vodní ulici ve výši 350 tis. Kč a na odvodnění kostela Narození
Panny Marie ve výši 50 tis. Kč, další dotace byla od Ministerstva práce a sociálních věcí na
výkon sociální práce ve výši 341 tis. Kč, dotace na volby prezidenta a volby do zastupitelstva
ve výši 182 tis. Kč jsme dostali ze státního rozpočtu, od Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy průtokovou dotaci pro ZŠ Toužim a ZŠaMŠ Toužim na projekt „Výzkum, vývoj
a vzdělávání“ a to v celkové výši 618 tis. Kč a investiční dotace od Karlovarského kraje na
výstavbu vodovodu v Kojšovicích ve výši 2.401 tis. Kč.
Běžné výdaje byly čerpány na 87 % upraveného rozpočtu v celkové výši 49.667 tis.
Kč.
V oblasti Zemědělství a lesní hospodářství byly výdaje ve výši 22 tis. Kč (jedná se o
výdaje vynaložené na kastraci koček a kocourů, veterinární služby pro nalezené či zaběhnuté
psy, služby za umístění těchto psů do útulku a dále certifikace lesních pozemků).
Oblast průmyslová a ostatní odvětví hospodářství byly výdaje ve výši 1.119 tis. Kč
(jedná se o výdaje na opravu místní komunikace směrem Krásný Hrad, příspěvek pro
Infocentrum, výdaje na projekční práce na dopravní značení, kamenivo pro zpevnění plochy
na zámku, oprava stojanové pumpy v Luhově a zajištění dodávky pitné vody do Kojšovic).
V oblasti Služby pro obyvatelstvo byly výdaje ve výši 33.137 tis. Kč (jedná se o výdaj
na provoz pro zřízené příspěvkové organizace, dále výdaj na činnost organizační složky
Základní knihovna, výdaje na opravu kulturních památek, na vedení městské kroniky, na
prostor v Infolistech, výdaje na dotace pro sportovní, zájmové organizace a neziskové
organizace, výdaje na využívání a zneškodňování komunálních odpadů, na péči o veřejnou
zeleň, na činnost Osadních výborů.
V oblasti Sociální věci byly výdaje ve výši 1.148 tis. Kč (jedná se o výdaj na činnost
organizační složky Dům s pečovatelskou službou a dotace pro neziskové organizace).
V oblasti Bezpečnost státu byly výdaje ve výši 1.289 tis. Kč (jedná o výdaj na činnost
organizační složky Městská policie Toužim a na činnost organizační složky JSDH Toužim.
V oblasti Všeobecná veřejná správa byly výdaje ve výši 12.950 tis. Kč (jedná se o
výdaj na činnost zastupitelstva, dále výdaje na volby prezidenta ČR a do zastupitelstva obcí,
výdaje na činnost místní správy, výdaje na veškeré pojištění, výdaje na daň z přidané hodnoty
a daně z příjmů právnických osob za obce a vratky nevyčerpaných dotací.
Kapitálové výdaje byly čerpány 82 % upraveného rozpočtu a to ve výši 15.039 tis.
Kč.
V oblasti Zemědělství a lesní hospodářství byly výdaje ve výši 271 tis. Kč za nákup
lesních pozemků.
Oblast průmyslová a ostatní odvětví hospodářství byly výdaje ve výši 7.391 tis. Kč
(jedná se o projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace v Tepelské ulici,
projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci chodník pro pěší na městský hřbitov a
projektovou dokumentaci pro rekonstrukci parkoviště před hřbitovem, dále výdaje na
výstavbu parkoviště u pošty a rekonstrukce místní komunikace před I. věžovým domem
směrem k budově městského úřadu a poště, propojení chodníku v ulici Zámecká a Janova,
rekonstrukce mlatových cest v parku, rekonstrukce chodníku od ZŠ směrem k domu č. p. 327
a vybudování vodovodu v Kojšovicích.
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V oblasti Služby pro obyvatelstvo byly výdaje 6.449 tis. Kč (jedná se o výdaj na
dokončení rekonstrukce sportovního areálu v Toužimi, výdaj na zateplení zubního střediska,
na investiční příspěvek pro p. o. TSM Toužim, na pořízení orientačního systému, na výstavbu
dřevěného přístřešku v Kosmové a výdaj na instalaci plynového topení ve dvou bytech
v domě č. p. 287.
Celkové příjmy po konsolidaci činily 84.004 tis. Kč a celkové výdaje po konsolidaci
činily 64.706 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo ve výši 19.298 tis. Kč. Takže
město Toužim za rok 2018 má přebytek příjmů ve výši 19.298 tis. Kč.
Město uhradilo v r. 2018 poslední splátky úvěru v celkové výši 2.610 tis. Kč a tak stav
úvěrového účtu je již 0 Kč.
Účetní výsledek hospodaření města za rok 2018 skončil se ziskem, a to ve výši 26.597
tis. Kč. Celkové výnosy byly ve výši 82.061 tis. Kč a celkové náklady ve výši 55.464 tis. Kč.
Stav na bankovních účtech na konci roku 2018 byl v celkové výši 71.588 tis. Kč.
Město Toužim má zřízen pouze jeden peněžní fond, a to sociální. Tvorba fondu činí
3 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Z fondu je přispíváno na
stravování zaměstnanců města, na penzijní pojištění a dále na kulturní a sportovní akce a na
životní jubilea zaměstnanců. Stav účtu ke konci roku 2018 činil 280.390,- Kč.
Město Toužim řádně a v termínu vyúčtovalo přijaté dotace a příspěvky.
Město je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace v roce
2018 hospodařily se ziskem kromě příspěvkové organizace TSM Toužim. Tato p.o. vykázala
za rok 2018 ztrátu v celkové výši 44 tis. Kč, kterou uhradí z rezervního fondu. Rada města
schválila hospodaření p.o. za rok 2018 a rozhodla o převedení zlepšeného výsledku
hospodaření do fondů.
V roce 2018 provedla kontrolní skupina městského úřadu veřejnosprávní kontroly u
všech p.o. Veřejnosprávní kontroly byly zaměřené na hospodaření s příspěvkem zřizovatele,
na dodržování zřizovací listiny, právních předpisů a nařízení zřizovatele. Při kontrolách
nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani porušení rozpočtové kázně.
Město má založenou jedinou obchodní společnost, a to Městské lesy Toužim s. r. o. se
100 % podílem. Společnost v roce 2018 vykázala ztrátu ve výši 421 tis. Kč.
Pohledávky města k 31. 12. 2018 byly v celkové výši 1.286 tis. Kč. Město Toužim
nemělo žádné dlouhodobé pohledávky. V roce 2018 nebyly odepsány žádné pohledávky
města.
Město evidovalo k 31. 12. 2018 v účetní evidenci dlouhodobý nehmotný majetek
(DNM) ve vstupní ceně 4.446 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 1.614 tis. Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) ve vstupní ceně 501.230 tis. Kč a zůstatkové
hodnotě 393.350 tis. Kč. Na konci roku 2018 proběhla v souladu s platnou legislativou
inventarizace majetku.
Město evidovalo k 31. 12. 2018 v účetní evidenci dlouhodobý finanční majetek ve
výši 332 tis. Kč.
Obsahem závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory
z rozpočtu města. Město poskytlo ze svého rozpočtu v roce 2018 dotace v celkové výši
1.221.000,- Kč. Dotace byly poskytnuty zejména sportovním klubům, zájmovým a
neziskovým organizacím a organizační složce státu, které byly řádně a v termínu vyúčtovány.
V roce 2018 provedla kontrolní skupina městského úřadu u čtyř poskytnutých dotací
veřejnosprávní kontrolu. Předmětem kontroly bylo použití účelové dotace v souladu
s uzavřenou smlouvou. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Novou informací v závěrečném účtu je údaj Ukazatel rozpočtové odpovědnosti. Město
má dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodařit tak, aby
výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky. Podíl dluhu k průměru příjmů k 31. 12. 2018 byl 0 %, takže město splnilo
hodnoty daného ustanovení.
Posledním bodem závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2018. Při přezkoumání města nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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P. starosta – poděkoval pí Krátké za rozsáhlou zprávu a dotázal se na připomínky
k přednesené zprávě.
Občan ***** – kolik stála příprava rekonstrukce Tepelské ulice?
Pí Krátká – projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Tepelská stála 130.000,- Kč.
Občan ***** – v krátkosti okomentoval postup rekonstrukce Tepelské ulice a problém
s dešťovou vodou u svého domu.
P. starosta – upřesnil rekonstrukci v Tepelské ulici. Původní záměr byl ten, že se odfrézuje
asfaltový povrch a začne se u domu č. p. 169. Vzhledem k tomu, že stavba nemá k dispozici
žulové obrubníky, protože subdodavatel je nebyl schopný dodat, tak nás požádali, zda by se
mohlo začít od okálů. Dešťová kanalizace se tam nedělala, ani se tam neplánovala, protože je
to tam vyřešené. Každý to má vyřešeno tak, že v minulosti a v současnosti to pouští do
splaškové kanalizace. Na náměstí to takto uděláno nebylo, každý pouštěl dešťové vody na
chodník. Tady to funguje, tak nebyl důvod dělat oddílnou kanalizaci, tak abychom tu stavbu
ještě o nějakých 500.000 – 750.000,- Kč prodražili. Že přípojka ***** nefunguje, se zjistilo
až následně s tím, že byl požádán, aby si ji napojil do splaškové kanalizace. S VaKem je
domluveno, že do splaškové kanalizace se dešťové svody napojit mohou. Pokud se jedná o
dopravní značení, tak VaK začal měnit přípojky, protože byl domluvený postup, jaký byl a
značení si tak osadil VaK. Jednak se tam dělala přípojka před VaKem, takže tam bylo
oplocení a nedalo se tam projet. Na konec to bylo uzavřené celé, protože se dělalo i
v křižovatce. Jakmile to bylo hotové, značení zmizelo. Na začátku jsme rozeslali občanům, že
se bude postupovat tak a tak a následující den jsme se dozvěděli od dodavatele, že nemá
obrubníky a bude to obráceně, za to jsme ale nemohli. Ta akce běží, dole se pracuje, už jsou
položeny chráničky na všechny rozvody, které tam přijdou. Momentálně se čeká na Tmobile, protože se tam bude dělat jeden nový kabel. Tolik k doplnění, jak je to s rekonstrukcí
v Tepelské ulici.
P. starosta – požádal o další dotazy, jelikož žádné nebyly, nechal přednést návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 7/4/2019:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města Toužim za rok 2018, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2018 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 7/4/2019 bylo schváleno.

K bodu 8:

Projednání účetní závěrky města Toužim za rok 2018.

P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké.
2018.
Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje
za účetní období k rozvahovému dni tj. k 31. prosinci. Základním účetním výkazem je
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
Finanční výkaz rozvaha podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí. Výkaz zisku a
ztráty (zkráceně výsledovka) zobrazuje, jakého hospodářského výsledku bylo dosaženo za
sledované období. Účetní závěrka obsahuje náklady a výnosy.

9

Rozvaha - Aktiva
Stálá aktiva jsou ve výši 506.008 tis. Kč- vyšší oproti roku 2017 díky nárůstu
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
U dlouhodobého nehmotného majetku došlo ke zvýšení pořizovací ceny z důvodu
nákupu nového softwaru Ginis.
U dlouhodobého hmotného majetku došlo ke zvýšení pořizovací ceny především u
staveb. Jednalo se o rekonstrukci místní komunikace před I. věžovým domem směrem k poště
a budově městského úřadu a výstavby parkoviště u pošty.
Ke zvýšení pořizovací ceny u účtu Samostatné hmotné movité věci došlo zařazením
kamerového systému, interaktivní úřední desky, orientačního systému a měřiče rychlosti a
radiostanice.
U nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku došlo ke snížení vstupních cen
oproti předchozímu roku. Jednalo se o zařazení dokončených staveb: např. rekonstrukce
sportovního areálu, výstavby vodovodu, zateplení sportovní haly, vybudování parkovacích
míst, zařazení lávky přes splav Podzámeckého rybníka, elektro-přípojky v Dobré Vodě a
ostatních akcích
Dlouhodobý finanční majetek má město ke konci roku 2018 ve výši 332 tis. Kč. Jedná
se o majetkovou účast ve společnosti Městské lesy, ve které má město 100 % majetkový
podíl, v akciové společnosti Komunální odpadová společnost Karlovy Vary, kde je město
vlastníkem 72 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
Oběžná aktiva jsou ve výši 73.727 tis. Kč - jsou vyšší oproti roku 2017. Jedná se
především o vyšší zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech.
Pasiva – jsou zdroje, kterými jsou kryta aktiva, zdroj krytí majetku. Jde o závazky
vůči věřitelům, vklady vlastníků do společnosti, zisku (ztráty) z minulých let a výsledek
hospodaření běžného roku.
Výkaz zisku a ztráty
Náklady jsou ve výši 55.464 tis. Kč – jsou vyšší než v roce 2017. Jednalo se o vyšší
náklady za opravy a udržování, za spotřebu materiálu, energií, za služby, na mzdové
prostředky včetně odvodů a finančních nákladů.
Výnosy jsou ve výši 82.061 tis. Kč – jsou vyšší oproti roku 2017. Došlo ke zvýšení
výnosů ze sdílených daní a poplatků (zejména daně z příjmů fyzických osob, z DPH a výnosy
z ostatních sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her), z prodeje pozemků a z nuceného
prodeje akcií.
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty za rok 2018 běžného účetního
období byl ve výši 26.597 tis. Kč.
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty se neshoduje s výší výsledku
rozpočtového hospodaření.
Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady, tedy
rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy a náklady bez ohledu na to, zda byly
zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou
odpisy, opravné položky apod.
P. starosta – požádal o další dotazy, jelikož žádné nebyly, nechal přednést návrh usnesení.
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Návrh usnesení č. 8/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) výsledek hospodaření města Toužim za rok 2018,
b) účetní závěrku města Toužim za rok 2018, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 8/4/2019 bylo schváleno.

K bodu 9 :

Projednání návrhu na bezúplatný převod drobného dlouhodobého
hmotného majetku města Toužim

Pí Šnoblová předložila zastupitelstvu návrh na bezúplatný převod drobného
dlouhodobého hmotného majetku města Toužim, který v letošním roce město nakoupilo a
předalo do užívání příspěvkovým organizacím TSM Toužim, MŠ Toužim a ZŠaMŠ Toužim.
a) Technická služba města Toužim, příspěvková organizace:
inv. č. 5213
inv. č. 5214
inv. č. 5273
inv. č. 5274

č.ú. 028.0000
č.ú. 028.0000
č.ú. 028.0000
č.ú. 028.0000

Telefonní přístroj Premium DeskPhone 8058
Telefonní přístroj Premium DeskPhone 8058
Vitrina Tradition 9xA4 – Třebouň
Stůl s lavicemi a opěradly – Kosmová

7.005,90 Kč
7.005,90 Kč
6.280,- Kč
17.643,- Kč

Návrh usnesení č. 9/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod níže uvedeného drobného dlouhodobého
hmotného majetku města Toužim:
inv. č. 5213
inv. č. 5214
inv. č. 5273
inv. č. 5274

č.ú. 028.0000
č.ú. 028.0000
č.ú. 028.0000
č.ú. 028.0000

Telefonní přístroj Premium DeskPhone 8058
Telefonní přístroj Premium DeskPhone 8058
Vitrina Tradition 9xA4 – Třebouň
Stůl s lavicemi a opěradly – Kosmová

7.005,90 Kč,
7.005,90 Kč,
6.280,- Kč,
17.643,- Kč,

na příspěvkovou organizaci Technické služby města Toužim, s platností od 1. 7. 2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 9/4/2019 bylo schváleno.
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b) Mateřská škola Sídliště 429, Toužim, příspěvková organizace:
inv. č. 5211 č.ú. 028.0000 Telefonní přístroj Premium DeskPhone 8058

7.005,90 Kč

Návrh usnesení č. 10/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod telefonního přístroje Premium DeskPhone
8058, inv. č. 5211, číslo účtu 028.0000, pořízeného za 7.005,90 Kč na příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Sídliště 429, Toužim, s platností od 1. 7. 2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 10/4/2019 bylo schváleno.
c) Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace:
inv. č. 5206 č.ú. 028.0000 Telefonní přístroj Premium DeskPhone 8028

6.037,90 Kč

Návrh usnesení č. 11/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod telefonního přístroje Premium DeskPhone
8028, inv. č. 5206, číslo účtu 028.0000, pořízeného za 6.037,90 Kč na příspěvkovou
organizaci Základní škola a mateřská škola Toužim, s platností od 1. 7. 2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 11/4/2019 bylo schváleno.
K bodu 10 : Projednání návrhu na bezúplatný převod pozemků města Toužim.
Pí Šnoblová se ujala slova a uvedla, že po ukončení stavby „II/198 Modernizace
silnice Kojšovice – Toužim“ požádal Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary, zastoupený příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje, se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov, o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3111/10
– ostatní plochy (silnice), o výměře 12 m2, a parc. č. 3111/11 – ostatní plochy - silnice, o
výměře 15 m2, v k. ú. Toužim z vlastnictví města Toužim do vlastnictví Karlovarského kraje.
Na uvedených parcelách se nachází dokončená stavba: „II/198 Modernizace silnice Kojšovice
– Toužim“, která je ve vlastnictví žadatele.
Rada na své schůzi dne 8. 4. 2019 usnesením č. 5/8/2019 schválila záměr na
bezúplatný převod pozemků parc. č. 3111/10, o výměře 12 m2, a parc. č. 3111/11, o výměře
15 m2, v k. ú. Toužim na Karlovarský kraj zastoupený příspěvkovou organizací Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského kraje, který byl zveřejněn na úřední desce od 10. 4. 2019
do 25. 4. 2019.
V případě dnešního schválení bude návrh Darovací smlouvy č. 76/DO/2019, jejíž
účastníky jsou město Toužim, jako dárce a Karlovarský kraj, zastoupený KSÚS KK, jako
obdarovaný, předložen ke schválení Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje.
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P. starosta – upřesnil a ukázal na mapě dotčené pozemky a poznamenal, že bezúplatný převod
takových pozemků je běžný.
Návrh usnesení č. 12/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků města Toužim, parc. č. 3111/10,
o výměře 12 m2 a parc. č. 3111/11, o výměře 15 m2 v k. ú. Toužim na Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, zastoupený příspěvkovou organizací Krajská správa a
údržba silnic Karlovarského kraje, se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 12/4/2019 bylo schváleno.
K bodu 11 : Projednání záměru na prodej nemovitých věcí.
Pí Šnoblová předložila zastupitelstvu žádost ***** ***** a ***** *****, bytem
*****, *****, na koupi části pozemku parc. č. 270/4 – orné půdy o výměře cca 500-800 m2
v k. ú. Luhov u Toužimi za účelem výstavby objektu k rekreaci. Rada města dne 29. 4. 2019
projednávala záměr na prodej zájmové části pozemku, na kterém se jednoznačně neshodla, a
proto schválila žádost předložit k projednání do zastupitelstva města. Jedná se o pozemek
s ornou půdou, který je součástí zemědělského půdního fondu a v současné době je celý
pozemek propachtován, navíc územní plán města s výstavbou rekreačního objektu v dané
lokalitě nepočítá.
P. starosta – upřesnil a ukázal na mapě dotčený pozemek. V případě schválení prodeje, by se
uvedený pozemek musel vyjmout z pachtovní smlouvy a musel by se změnit územní plán, což
není jednoduchá záležitost a není hotová hned. V této lokalitě ukázal na mapě pozemek, kde
by výstavba mohla být realizována nebo na Středním Luhově, kde se řešila změna funkčního
využití pozemků v rámci uplatňování územního plánu ***** a ***** *****. Jsou to dvě
veliké parcely, ale jsou soukromé a cena bude také jiná než od obce. Žadatelé mají možnost
realizovat svůj záměr a nemusí to být zrovna na obecním pozemku. Zároveň vyjádřil svůj
nesouhlas se záměrem.
Zastupitel p. Jan Vlček – pachtovní smlouvy budou letos končit a proto je pro, když někdo
chce stavět tak, aby se mu to umožnilo. Buďme rádi, že někdo chce stavět na takovýchto
vesničkách.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – souhlasí se zamítnutím záměru, ti lidé mají možnost stavět jinde.
Zastupitel p. Jan Vlček – přece nebudeme říkat lidem, kde mají stavět.
Občan ***** – souhlasí s p. starostou, aby se pozemek neprodával.
Zastupitelka pí Romana Šambergerová – územní plán se mění jednou za pět let?
P. starosta – ne, to je zpráva o uplatňování, a ze zákona je povinnost města ji projednat.
V rámci toho se můžou projednat i tyto změny. Pokud to chce někdo udělat dříve, může, ale
město může rozhodnout o finančních prostředcích, zda to bude platit město nebo ten dotyčný.
Územní plán jde změnit kdykoliv, ale trvá to minimálně rok.
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P. starosta – navrhl, aby se záměr na prodej předmětného pozemku zamítl. Nikdo jiný návrh
nepředložil a tak došlo k hlasování.
Návrh usnesení č. 13/4/2019:
Zastupitelstvo zamítá záměr na prodej části pozemku parc. č. 270/4 o výměře cca 500800 m2 v k. ú. Luhov u Toužimi.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
1
2

Usnesení č. 13/4/2019 bylo schváleno.
K bodu 12 : Projednání návrhu stavební komise.
Pí Šnoblová předložila zastupitelstvu žádost ***** ***** a ***** *****, bytem
*****, *****, o koupi části pozemku parc. č. 3097/1 v k. ú. Toužim. V současné době vlastní
mimo jiné pozemky parc. č. st. 325/2, parc. č. 3097/3 a 1421/1. Požadovanou část využívají
jako přístupovou cestu k zadní části domu č. p. 297, kde mají umístěný přístřešek na auto.
Rada města dne 8. 4. 2019 schválila záměr na prodej části pozemku. Následně byl vypracován
geometrický plán, na základě kterého byla oddělena část pozemku parc. č. 3097/1, díl „a“ –
ostatní plocha, o výměře cca 62 m2 a sloučena do pozemku parc. č. 3097/3 v k. ú. Toužim.
Náklady na zpracování GP č. 1106-30/2019 žadatelé uhradili.
Komise doporučuje prodej části pozemku parc. č. 3097/1 dílu „a“ – ostatní plochy o
výměře 62 m2 v k. ú. Toužim za kupní cenu 50,- Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek na
návrh na vklad ve výši 1.000,- Kč a dle zákona uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
P. starosta – upřesnil a ukázal pozemek na mapě.
Návrh usnesení č. 14/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 3097/1, díl „a“, o výměře 62 m2 v k.
ú. Toužim, za kupní cenu 50,- Kč/m2, jako přístupové cesty k nemovitosti, ***** ***** a
***** *****, bytem *****, *****, s tím, že kupující uhradí vypracování geometrického
plánu, správní poplatek na návrh na vklad ve výši 1.000,- Kč a daň z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 14/4/2019 bylo schváleno.
K bodu 13 : Projednání návrhu na vyřazení poškozeného majetku TSM Toužim.
Zastupitelstvo projednalo návrh Technických služeb města Toužim na vyřazení níže
uvedeného poškozeného majetku:
inv. č. 227
inv. č. 228

kontejner popelnicový uzavřený
kontejner popelnicový uzavřený
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pořízený 1990
pořízený 1990

poř. cena 29.900,- Kč
poř. cena 29.900,- Kč

inv. č. 235
inv. č. 236
inv. č. 242

kontejner popelnicový uzavřený
kontejner popelnicový uzavřený
kontejner střední otevřený

pořízený 1990
pořízený 1990
pořízený 1996

poř. cena 29.900,- Kč
poř. cena 29.900,- Kč
poř. cena 20.000,- Kč

Návrh usnesení č. 15/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení poškozených čtyř uzavřených popelnicových
kontejnerů, inv. č. 227, 228, 235, 236, pořízených v roce 1990 za částku 29.900,- Kč za kus a
jednoho otevřeného středního kontejneru, inv. č. 242, pořízeného v roce 1996 za částku
20.000,- Kč, z majetku TSM Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 15/4/2019 bylo schváleno.
K bodu 14 : Projednání financování vozidla pro JSDH Toužim.
Na základě veřejné zakázky malého rozsahu došlo dne 27. 5. 2019 k výběru
dodavatele na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Toužim v celkové výši 702.000,- Kč
bez DPH, tj. 849.420,- Kč včetně DPH. Tato zakázka je spolufinancována z prostředků
Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství HZS ČR a z prostředků Karlovarského kraje,
přičemž každý subjekt poskytne částku ve výši 450.000,- Kč v rámci programu „Dotace pro
jednotky SDH“. Pořízení auta tedy bude hrazeno z obou dotací. Krajský úřad o tom
rozhodoval 25. dubna 2019 a usnesením č. 93/04/2019 nám uvedenou částku schválil.
P. starosta – tyto finanční prostředky nejdou z městského rozpočtu, jdou z jiných zdrojů, ale
podmínkou dotace z Ministerstva vnitra je schválení zastupitelstvem, že auto můžeme pořídit.
V případě neodsouhlasení nám peníze neuvolní, protože to bude nesplnění podmínek dotace.
Tady je na místě poděkovat p. místostarostovi, který vše zařídil a vyběhal. Nemalou měrou se
zasadil o to, že na generálním ředitelství, nám finanční prostředky byly přiděleny a že
můžeme stávající vozidlo, které máme vyměnit. Opět to uděláme jako předtím, přesuneme ho
na Technickou službu, kde je dosluhující předchozí auto, které se odepíše, a budou tam mít
zase něco novějšího na využití a hasiči budou mít zcela nové auto. Takhle to kraj i generální
ředitelství praktikuje už několik let. Kraj se snaží ve svém regionu podporovat hasiče
takovýmto způsobem, takže proč toho nevyužít, když je možnost. Z oslovených firem, které
byly ve výběrovém řízení, byla předložena nejvýhodnější nabídková cena ve výši včetně DPH
– 849.420,- Kč. Takže těch zbývajících 50.000,- Kč se bude vracet. Všechno by mělo být
realizované v letošním roce, tolik k doplnění.
Občan ***** – takže jde o krátkodobý úvěr pro město?
P. starosta – vůbec ne, ta firma nám vystaví fakturu a my jí pošleme na ministerstvo, které jí
uhradí. Kraj nám přepošle peníze na účet a my uhradíme tu druhou část. Takže my nebudeme
předfinancovávat vůbec nic.
Občan ***** – jde tedy jen o to, schválit tento záměr.
P. starosta – ano.
P. starosta – jestliže nejsou žádné další dotazy, přečteme návrh usnesení.
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Návrh usnesení č. 16/4/2019:
Zastupitelstvo schvaluje financování dopravního automobilu zn. FORD TRANSIT
KOMBI L2 35 TREND 2,0 TDCi určeného pro JSDH Toužim v hodnotě 849.420,- Kč včetně
DPH, který dodá firma schválená Radou města Toužim při hodnocení nabídek veřejné
zakázky, TECHSPORT, s. r. o., Pekařská 393/33, 602 00 Brno, IČO: 2552 4135, s tím, že v
rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“, bude nákup automobilu spolufinancován
Ministerstvem vnitra ČR, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR,
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 a Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary, kdy každý z těchto subjektů poskytne částku 450.000,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 16/4/2019 bylo schváleno

K bodu 15 : Diskuze.
Zastupitel p. Radek Vrána – opět voda v Prachometech, jak je to daleko?
P. starosta – už minule to bylo vysvětleno na zastupitelstvu. Investiční komise zasedá a ta to
zařadí do plánu investic. Je to celoroční záležitost, nejsme tam sami. Celé to území je
spravováno Vodohospodářským sdružením, takže se na tom pracuje. Zítra je valná hromada,
kde se poptá, kam se to posunulo. Myslí si, že se nic nového nedozví, neboť celý rok se
shromažďují podklady, aby se to pak mohlo posoudit. V současné době jsme ve fázi
pořizování nějaké projektové dokumentace. Ví, že je to zdlouhavé, že se to lidem nelíbí, ale je
to prostě tak. Čistě teoreticky by to možná bylo dříve, kdyby to město celé zaplatilo ze svého.
Toto ale není ta nejlepší cesta, lepší je mít nějaký spolupodíl ať už ze sdružení nebo od kraje
nebo od Ministerstva zemědělství, protože sdružení tam žádá o dotace. Jako u vodovodu
v Kojšovicích.
Zastupitel p. Radek Vrána – rok 2021 a splaškové vody, plánuje se pomoci lidem na
vesnicích?
P. starosta – existuje jakási dotace od Ministerstva životního prostředí, kdy obec by si vzala za
své, že si lidé vybudují domovní čistírny a následně se to bude někam vypouštět. Je to
obrovské riziko, my budeme ti prohrávající, když se z té kanalizace vypustí něco, co tam být
nemá. Domovní čistírna, když funguje, tak čistí na nějaká procenta. Když nefunguje, tak je to
jenom průtoková jímka, což je horší než septik. My budeme muset hlídat tyto čističky, aby je
provozovali, a aby fungovaly a aby limity byly v normě. V okamžiku, kdy tomu tak nebude,
budeme prohrávající.
Zastupitel p. Radek Vrána – jak těm lidem pomůžeme?
P. starosta – lidé by se o to měli zajímat především sami, to je jedna věc. Můžeme
z městského rozpočtu uvolnit nějaké peníze s tím, že budeme financovat určité procento prací.
Pak si za to zodpovídají lidé sami.
Zastupitel p. Radek Vrána – sběrný důr?
P. starosta – v současné době probíhají jednání ohledně vypracování projektové dokumentace.
Příští týden je schůzka s projektantem, připravíme projektovou dokumentaci, existuje na to
dotace asi na 70 nebo 80 %. Jakmile bude projekt, musíme získat stavební povolení,
požádáme o dotaci a můžeme stavbu realizovat. Když to dobře dopadne, tak by sběrný dvůr
mohl být postaven příští rok i se sobotním provozem.
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Zastupitel p. Radek Vrána – dotázal se na úklid náměstí od nedopalků a žvýkaček.
P. starosta – jelikož se blíží oslavy města, tak se bude uklízet daleko víc než běžně. Ředitel
TSM Toužim shání na půjčení úklidové vozidlo, doufáme, že se to podaří. Není to jednoduché
vyndávat to ze spár. V současné době se TSM Toužim potýká s nedostatkem lidí, protože
někteří marodí. Navíc začala růst tráva, která se musí sekat. Není to jednoduché, chceme po
nich spoustu práce, ale když nemá lidi, jde to pomaleji.
Zastupitel p. Radek Vrána – to nemůže brát lidi z úřadu práce?
P. starosta – tam žádní použitelní lidé nejsou. Občas vypomůžeme se dvěma lidmi, kteří jsou
zaměstnáni u Městských lesů Toužim.
Občanka ***** – připomněla, že se 15. 6. 2019 koná na návsi v Prachometech „Setkání u
pramene Střely“ a požádala o posekání trávy a zajištění mobilních toalet.
P. starosta – určitě to zajistíme.
Dále se diskuze vrátila k dešťové vodě, splaškové vodě na vesnicích a úklidu
nepořádku na náměstí Jiřího z Poděbrad.
P. starosta – je tady ještě jedna věc, kterou předložil zastupitel p. Petr Vlček. Jelikož tady
předkladatel není, je otázka, zda to projednávat nebo ne.
Zastupitel p. Mgr. Milan Kadera – na materiálu jsou napsaní i další zastupitelé, tak ať se
k tomu vyjádří.
P. starosta – zeptal se zastupitele p. Jiřího Schierla a pí Mgr. Jitky Škrabánkové, zda to chtějí
projednat, nebo to nechat na další zasedání.
Zastupitelka Mgr. Jitka Škrabánková – nechala by to na příště, až tady bude zastupitel p. Petr
Vlček.
P. starosta – máme tady opět návrh na svolání zasedání zastupitelstva, který opět nemá
program. Takže se příště sejdeme velmi brzy a dotázal se svolavatelů, zda ví program či
nikoliv.
Zastupitelka Mgr. Jitka Škrabánková – tak nějak víme.
P. tajemník – z jakého důvodu program nepředkládáte současně s žádostí o svolání
zastupitelstva?
Zastupitelka Mgr. Jitka Škrabánková – protože to ještě nemáme zkompletované.
P. tajemník – proč žádost nepodáváte v době, kdy to máte zkompletované?
Zastupitelka Mgr. Jitka Škrabánková – abychom stíhali termíny.
P. tajemník – ono něco hoří, že jste to nemohli dát do dnešního zasedání?
Zastupitelka Mgr. Jitka Škrabánková – my jsme to nestihli.
P. starosta – už to říkal zastupiteli p. Petru Vlčkovi, byly bychom velmi rádi, kdyby, když se
podává žádost o svolání zasedání zastupitelstva, byla podložena i návrhem bodů, případně
podkladovými materiály, které se mají projednat. Velmi by nám to pomohlo a usnadnilo
projednávání v radě, protože jak víte, rada připravuje program a následně se to musí
zúřadovat a vyvěsit atd. Napříště by bylo velmi dobré, kdyby to takto mohlo fungovat.
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K bodu 16 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast a v 19:05 hodin ukončil
zasedání zastupitelstva s tím, že do 21 dní musí být další zasedání zastupitelstva.

Zapsal: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 12. června 2019

Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

…………..…………

Mgr. Jitka ŠKRABÁNKOVÁ

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

…..…………………

Radek VRÁNA

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

…..…………………

Ověřovatelé:

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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