Zasedání zastupitelstva města Touţim
Číslo : 6 / 2011
Datum : 8. 12. 2011
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Toužim konaného dne 8. prosince 2011
Přítomni: Dle prezenční listiny je přítomno od začátku zasedání 13 členů zastupitelstva.
Omluvena je pí Hrůzová a p. Šikýř.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Odsouhlasení navrţeného programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání žádosti MAS Vladař o půjčku
Projednání návrhu rozpočtu města Touţim na rok 2012
Projednání rozpočtového výhledu na další léta
Projednání pověření pro radu města Touţim na schvalování a provádění rozpočtových
opatření
10. Projednání návrhu na zaloţení obchodní společnosti Městské lesy Touţim, s.r.o.,
Sídliště 428, Touţim a návrhu společenské smlouvy.
11. Projednání návrhů obecně závazných vyhlášek
12. Projednání vyhodnocení Infocentra, sluţby poskytované o.s. Cesta z města
13. Projednání návrhu na bezúplatný převod majetku města
14. Projednání návrhu na vyřazení majetku
15. Projednání návrhu jednorázových odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
16. Projednání návrhu aktualizace Programu regenerace MPZ Toužim
17. Diskuze
18. Závěr
K bodu 1 : P. starosta zahájil v 17:05 hod. zasedání zastupitelstva města Touţim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Konstatoval, ţe
přítomností 13 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.
K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva
a poţádal o dodatečné zařazení dvou bodů programu, které je třeba projednat. Tato potřeba
vznikla aţ po odeslání materiálů. Jedná se o nový bod 6 – Projednání ţádosti MAS Vladař
o půjčku a nový bod 16 – Projednání návrhu aktualizace Programu regenerace MPZ Touţim.

Návrh usnesení č. 1/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje předloţený program zasedání zastupitelstva doplněný o bod 6 –
Projednání žádosti MAS Vladař o půjčku a bod 16 – Projednání návrhu aktualizace
Programu regenerace MPZ Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 1/6/2011 bylo přijato.
K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověřování zápisu pí Bohumilu Slavíkovou
a pí Zdeňku Zemanovou.
Návrh usnesení č. 2/6/2011:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

Bohumilu Slavíkovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
2

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
1

Zdeňku Zemanovou
Hlasování:

Usnesení č. 2/6/2011 bylo přijato.
K bodu 4 : Předseda kontrolního výboru předloţil zastupitelstvu zprávu o plnění usnesení
rady a zastupitelstva. K jednotlivým usnesením podal tyto informace:
Usnesení č. 3/1/2011 – informace o záměru na zajištění opravy, rekonstrukce a vyuţití
zámeckého areálu a pověření p.starosty k jednání k zajištění dotačních prostředků na
projektové dokumentace a následnou realizaci záměru. K této věci rada dne 10. října 2011
schválila zastavení projekčních prací na revitalizaci objektů a areálu touţimského zámku
z důvodu nedostatku finančních prostředků a poţádal p. starostu o vysvětlení.
P. starosta informoval o jednání s Ing. Volným a Ing. Makovičkou, kteří navrhli městu zajistit
finanční prostředky na revitalizaci Horního hradu z dotačního programu Norských fondů.
V průběhu příštího roku bude vypsána výzva do tohoto dotačního programu, kde však je
podmínkou pravomocné stavební povolení, coţ znamená zpracovat příslušnou dokumentaci,
která by stála cca 1,5 mil. Kč. Vzhledem k rozpočtovým moţnostem v příštím roce rada
schválila zastavení projekčních prací.
Usnesení č. 5a – 5e/4/2011 ve věci prodejů pozemků byla splněna, pozemky jsou
zaplaceny a změny zapsány v katastru.
Usnesení č. 5/f/4/2011 – uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na II. část areálu
od p. Lokvence. Smlouva uzavřena.

Usnesení č. 6/4/2011 – bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Karlovarského kraje.
Převod uskutečněn a zapsán v katastru.
Usnesení č. 7/4/2011 – podání ţádosti na Karlovarský kraj o bezúplatný převod
pozemků. Ţádost podána 6.10.2011.
Usnesení č. 11/4/2011 – zaloţení obchodní společnosti s.r.o. k hospodaření s lesním
majetkem města. Společenská smlouva a personální obsazení bude projednáno na zasedání
zastupitelstva 8.12.2011.
Usnesení č. 4/5/2011 – zahájení přípravy na zřízení městské policie v roce 2012.
Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie bude projednána na zasedání zastupitelstva
dne 8.12.2011.
Dále p. Kadera informoval zastupitelstvo, ţe kontrolní výbor projednal odvolání
p. Matheisla proti rozhodnutí zastupitelstva ze dne 15.9.2011 ve věci prodeje pozemku
p.č.1244/18 v k.ú. Touţim panu Reichelovi za účelem výstavby. Kontrolní výbor ve svém
stanovisku konstatoval, ţe prodej uvedeného pozemku byl proveden v souladu se zákonem.
Návrh usnesení č. 3/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 3/6/2011 bylo přijato.
K bodu 5 : Předseda finančního výboru předloţil zastupitelstvu přehled rozpočtových
opatření schválených a provedených radou města Touţim. Rozpočtový výbor schválil uvedená
rozpočtová opatření.
RO 25/2011 – prostředky ve výši 52 tis. Kč jsou na projektovou dokumentaci
dopravního značení.
RO 26/2011 – prostředky ve výši 40 tis. Kč jsou určeny na opravu kapličky v Luhově.
RO 27/2011 – prostředky ve výši 42 102,- Kč jsou určeny na zájmovou činnost
v kultuře.
RO 28/2011 – prostředky ve výši 46 tis. Kč jsou určeny na opravu sportovních zařízení.
RO 29/2011 – prostředky ve výši 185 tis. Kč jsou určeny na opravu oplocení DPS.
RO 30/2011 – prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou dotace na sociální dávky.
RO 31/2011 – prostředky ve výši 1 900,- Kč jsou určeny na nákup sáčků na psí
exkrementy.
RO 32/2011 – prostředky ve výši 255 100,- Kč jsou určeny na výstavbu autobusové
čekárny v Prachometech a v Bezděkově.
RO 33/2011 – prostředky ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na opravu chodníků.
RO 34/2011 – prostředky ve výši 27 tis. Kč jsou příspěvek města Římskokatolické
farnosti Touţim na opravu hrotnice kostela v Touţimi.
RO 35/2011 – prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou příspěvek města o.s. Cesta z města na
provoz Infocentra.
RO 36/2011 – prostředky ve výši 395 700,- Kč jsou určena na výměnu oken v DPS č.p.
124 v Touţimi.
RO 37/2011 – prostředky ve výši 41 800,- Kč jsou vyúčtování DPH.

Dále se rozpočtový výbor zabýval přípravou rozpočtu a na základě diskuze zaujal toto
stanovisko: Návrh rozpočtu vychází z informací, které byly k dispozici v polovině listopadu,
většina poloţek je odhadována s menší přesností a tak jiţ v I. čtvrtletí bude nutno rozpočet
upravovat rozpočtovými opatřeními. Pro příští rok se předpokládá předání lesů k hospodaření
nově zaloţené obchodní společnosti a tak příjem 1,5 mil. Kč z rozpočtu TSM vypadl. Proto by
měla být v návrhu rozpočtu poloţka s příjmy z hospodaření s lesy v roce 2012. Z těchto
důvodů finanční výbor navrhuje projednat návrh rozpočtu na příštím zasedání zastupitelstva,
kdy jiţ budou známy výsledky za rok 2011 a budou další podklady k přesnějšímu určení
jednotlivých poloţek rozpočtu. Rozpočet na příští rok bude moţná ovlivněn změnou
rozpočtového určení daní, které má projednávat parlament.
Reagoval p. starosta – je sice pravda, ţe příjmy budou za čtvrt roku přesněji stanovené, ale je
to po velmi dlouhé době, kdy se rozpočet schvaluje před začátkem příslušného roku a nebude
se tedy hospodařit dle rozpočtového provizoria. Je ţádoucí, aby obce hospodařily dle
schváleného rozpočtu jiţ od začátku roku s tím, ţe bude určitě více rozpočtových opatření.
Doplnila pí Krátká – rozpočet se má dle doporučení schvalovat před zahájením roku a
hospodařit dle rozpočtového provizoria pouze ve výjimečných případech, např. po volbách,
kdy není dostatek času k přípravě návrhu rozpočtu.

Návrh usnesení č. 4/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního výboru a schvaluje provedená rozpočtová opatření
č. 25/2011 aţ 37/2011.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 4/6/2011 bylo přijato.
K bodu 6 : Zastupitelstvo projednalo ţádost MAS Vladař, o.p.s., Valeč, o poskytnutí
půjčky na předfinancování realizace Strategického plánu LEADER. Všechny schválené
projekty realizované prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR, včetně Strategického
plánu LEADER, je nutno nejprve předfinancovat a teprve posléze ţádat o proplacení
vynaloţených prostředků, coţ je podstatou problému MAS Vladař v této době. K překlenutí
doby do získání prostředků z programu LEADER poţadují krátkodobou půjčku ve výši
300 000,- Kč, s navrhovanou splatností 31.3.2012. Informace doplnil p. Husinecký, předseda
správní rady MAS Vladař, který dále objasnil důvod k ţádosti o půjčku a také prohlásil, ţe
důvodem pro oslovení našeho města je fakt, ţe Touţim získala prostřednictvím MAS Vladař
částku 3 820 986,- Kč od roku 2008, coţ je nejvíc ze všech obcí zapojených do MAS Vladař.
P. Hlous – oslovili jste i jiné obce o půjčku?
P. Husinecký – oslovili několik obcí, ale padl zde názor, ţe mají oslovit obec, která nejvíce
získala a to je Touţim.
P. Kadera – dostane Touţim dotaci v příštím roce?
P. Husinecký – Touţim získala dotaci v kaţdém roce a na rok 2012 byl schválen projekt na
dětské hřiště v Plzeňské ulici, v části Hájenka.

Návrh usnesení č. 5/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 300 tis. Kč MAS Vladař, o.p.s.,
Husova 153, Valeč, s termínem splatnosti 31.3.2012.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
1

Usnesení č. 5/6/2011 bylo přijato.
K bodu 7 : P. starosta uvedl projednání návrhu rozpočtu na příští rok a konstatoval, ţe
v našem městě je to poprvé, kdy se bude návrh rozpočtu projednávat před začátkem nového
rozpočtového roku a nebude tedy nutno v prvních měsících roku hospodařit dle rozpočtového
provizoria. Zpracovaný návrh sice neobsahuje přesné částky jak na příjmové straně, tak na
výdajové straně, ale toto vše se dá napravit rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.
Pí Krátká – vyzvala zastupitele k dotazům a připomínkám, na které je připravena odpovědět.
P. Kadera – podpořil návrh předsedy finančního výboru a navrhl nejdříve hlasovat o tom, zda
se na dnešním zasedání zastupitelstva bude projednávat návrh rozpočtu na rok 2012. Město
řadu let hospodařilo počátkem roku dle rozpočtového provizoria a nikdy nebyl ţádný problém.
Reagoval p. starosta – řadu let se hospodařilo dle rozpočtového provizoria, které bylo zvoleno
z výše uvedených důvodů. Z pohledu p.starosty není důvod, proč by se neměl schválit rozpočet
nyní, neboť rozpočtovými opatřeními se případné příjmy i následné výdaje zapracují do
rozpočtu. Toto by neměl být ţádný problém. K připomínce, ţe není zapracován příjem
z hospodaření s lesním majetkem, uvedl, ţe není moţné do rozpočtu zapracovat hospodaření
společnosti, která ještě ani nebyla zaloţena. Stejně tak to je i s ostatními příjmy z dotací, na
výkon státní správy a na školy, které zatím nemáme přidělené. Většina obcí v okolí schvaluje
rozpočet před začátkem roku.
Návrh usnesení č. 6a/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje, ţe na dnešním zasedání se bude projednávat návrh rozpočtu na rok
2012.
Hlasování:
pro návrh
11
proti
2
zdrţel se
0
Usnesení č. 6a/6/2011 bylo přijato.
P. starosta konstatoval, ţe na dnešním zasedání se tedy bude projednávat návrh rozpočtu na
příští rok a předal slovo pí Krátké, která objasnila doporučení k sestavování rozpočtu před
zahájením příslušného roku a objasnila důvody k nezařazení některých částek v příjmové části
rozpočtu. Jedná se o dotaci na výkon státní správy, příspěvek školám, výsledek hospodaření
s lesním majetkem, dotační prostředky na akce realizované v průběhu roku. Tyto očekávané
příjmy není moţno do návrhu rozpočtu zapracovat. K připomínce k příspěvku TSM Touţim
doplnila, ţe příspěvek byl navýšen o částku za výpadek příjmů za lesy a také o částku na
leasing na nové základní prostředky.
P. Kadera – navýšení poloţky cestovní ruch. Pí Krátká – je to příspěvek na zajištění činnosti
Infocentra a kultury. Navýšení poloţky záleţitosti pozemních komunikací – je to na opravu

chodníků v Třebouni, Prachometech, u ZŠ Touţim a opravu veřejného osvětlení. Co je pod
poloţkou zachování místní kultury a historického povědomí – prostředky jsou určeny na
opravu hradební zdi a podíl města k dotaci na opravu pivovaru. Co obsahuje poloţka 20 – jsou
to prostředky na opravu omítek dvora za knihovnou, opravu schodiště u ZŠ a na zahájení
činnosti sociálního centra.
P. Hlous – navýšení poloţky v příjmech za nájem honiteb – je to dle nově uzavřených smluv.
P. Schierl – navýšení výdajů v poloţce činnosti knihovnické – jsou to mzdové prostředky na
pracovnici, která se vrátí z rodičovské dovolené. Poloţka 30, výdaje na místní správu jsou o
něco niţší, ale dojde k převodu pracovníků sociálního odboru na úřad práce. Odpověděl p.
starosta – jedna pracovnice sociálního odboru odešla do důchodu a druhá zde zůstane, i kdyţ
agenda hmotné nouze bude předána na úřad práce. Tato pracovnice bude vykonávat terénní
sociální práci. Dále p. Schierl navrhl zpracovat k jednotlivým poloţkám rozpočtu komentář.
Návrh usnesení č. 6/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Touţim na rok 2012 jako rozpočet schodkový se
zapojením zůstatku z minulého roku ve výši 9 mil. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
1
1

Usnesení č. 6/6/2011 bylo přijato.
K bodu 8 : Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na rok 2013 a rok 2014.
V roce 2013 bude město hospodařit s celkovými příjmy 42 900 tis. Kč a výdaji 45 900 tis. Kč,
s financováním schodku ve výši 3 000 tis. Kč ze zůstatku minulých let.
V roce 2014 bude město hospodařit s celkovými příjmy 43 200 tis. Kč a výdaji ve stejné výši.
P. starosta doplnil, ţe ani rozpočtový výhled pravděpodobně nebude odpovídat skutečnosti,
protoţe se připravuje nový způsob rozpočtového určení daní, který by měl přinést městům naší
velikosti zvýšení příjmů. O skutečné změně rozpočtového určení daní budou rozhodovat
poslanci.
Návrh usnesení č. 7/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled města Touţim na rok 2013 a rok 2014.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 7/6/2011 bylo přijato.
K bodu
9
:
Zastupitelstvo projednalo návrh pověření pro radu města Touţim na
schvalování a provádění rozpočtových opatření. V rámci operativního provádění rozpočtových
opatření je vhodné projednat a schválit pověření pro radu ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření ke změnám rozpočtu v případě, ţe:
se nemění saldo rozpočtu,

město obdrţí dotace a granty do přijaté výše.
Rozpočtová opatření bude dále projednávat finanční výbor a na zasedáních zastupitelstva bude
podávat zprávu o schválených a provedených rozpočtových opatřeních.
Návrh usnesení č. 8/6/2011 :
Zastupitelstvo schvaluje pověření pro radu města Touţim ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření v případě, ţe:
se nemění saldo rozpočtu,
kdy město obdrţí dotace a granty do přijaté výše.
Rozpočtová opatření bude dále projednávat finanční výbor a na zasedáních zastupitelstva bude
podávat zprávu o schválených a provedených rozpočtových opatřeních.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 8/6/2011 bylo přijato.
K bodu 10 : Zastupitelstvo projednalo návrh na zaloţení obchodní společnosti s názvem
Městské lesy Touţim, s.r.o., se sídlem Sídliště 428, Touţim a návrh společenské smlouvy
s personálním obsazením jednatelů a dozorčí rady. Město Touţim je jediným společníkem
zakládané obchodní společnosti a tak ve smyslu § 132 obchodního zákoníku a § 102 zákona o
obcích vykonává působnost valné hromady Rada města Touţim. V návrhu společenské
smlouvy je za jednatele navrţen p. místostarosta a p. Ing. D. Smysl, odborný lesní hospodář.
Za členy dozorčí rady jsou navrţení Ing. V. Šusta, Ing. J. Ţeníšek, MUDr. R. Hlous, J. Schierl
a J. Straková, pracovnice Lesní správy Touţim, v případě, ţe obdrţí svolení od zaměstnavatele.
P. Schierl – konstatoval, ţe z diskuze o předloţeném návrhu personálního obsazení vzešel nový
návrh, aby jednateli byl p. Roman Straka a Alexandr Ţák.
P. Kadera – s tímto návrhem nesouhlasí a navrhl za jednatele Ing. Smysla a Alexandra Ţáka.
Ing. Ţeníšek – má stejný názor jako p. Kadera, nebylo by vhodné, aby vybraný odborný lesní
hospodář, který bude zároveň řídit práce v lese, nebyl jednatelem společnosti. Jednatelem by
měl být zástupce města a Ing. Smysl.
P. Straka – proč by měl člověk pracující pro obchodní společnost na ţivnostenský list s touto
společností manipulovat.
Ing. Ţeníšek – jiţ při prezentaci Ing. Smysla bylo řečeno, ţe je nejvhodnější aby člověk, který
bude práce v lese zadávat, kontrolovat, sjednávat smlouvy, byl jednatelem. Proti tomuto názoru
neměl nikdo připomínky a také na základě referencí o jeho osobě jej můţeme zvolit
jednatelem. Nemáme důvod pochybovat o jeho pracovitosti, čestnosti a spolehlivosti.
P. Kadera – podpořil názor Ing. Ţeníška a podotkl, ţe by bylo chybou Ing. Smysla vyřazovat
z vedení společnosti.
P. Hrůza – navrhl drţet se předloţeného návrhu, aby jednatelem byl Ing. Smysl a Roman
Straka.
P. Schierl – zpočátku podporoval Ing. Smysla, ale po dalších diskuzích dospěl k názoru, ţe
jednateli by měli být dva zástupci města jednak k vzájemné zástupnosti a také z důvodu, ţe
funkcionáři města nebudou za tuto práci pobírat odměnu. Ing. Smysl bude vykonávat funkci
odborného lesního hospodáře.
P. Kadera – navrhl hlasovat o kaţdém návrhu samostatně.

P. Hrůza – navrhl nejdříve hlasovat o předloţeném návrhu.
P. starosta nechal postupně hlasovat o jednotlivých návrzích jako dílčích usneseních.
Návrh usnesení č. 9a/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje, aby zakládanou obchodní společnost řídili dva jednatelé.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 9a/6/2011 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 9b/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje jednatelem zakládané obchodní společnosti Ing. D. Smysla, bytem ve
Ţluticích.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

7
6
0

Usnesení č. 9b/6/2011 nebylo přijato.
Návrh usnesení č. 9c/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje jednatelem zakládané obchodní společnosti R. Straku, místostarostu
města Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
3
2

Usnesení č. 9c/6/2011 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 9d/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje jednatelem zakládané obchodní společnosti A. Ţáka, starostu města
Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
2

Usnesení č. 9d/6/2011 bylo přijato.

Návrh usnesení č. 9e/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje členem dozorčí rady zakládané obchodní společnosti Ing. V. Šustu.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
1

Usnesení č. 9e/6/2011 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 9f/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje členem dozorčí rady zakládané obchodní společnosti J. Strakovou,
v případě, ţe dostane souhlas od zaměstnavatele.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 9f/6/2011 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 9g/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje členem dozorčí rady zakládané obchodní společnosti MUDr.
R. Hlouse..
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
1

Usnesení č. 9g/6/2011 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 9h/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje členem dozorčí rady zakládané obchodní společnosti J. Schierla.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
1

Usnesení č. 9h/6/2011 bylo přijato.

Návrh usnesení č. 9i/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje členem dozorčí rady zakládané obchodní společnosti Ing. J. Ţeníška.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
1

Usnesení č. 9i/6/2011 bylo přijato.
Po dokončení hlasování o personálním obsazení orgánů zakládané obchodní společnosti
městské lesy Touţim, s.r.o., se sídlem Sídliště 428, Touţim, p. starosta nechal hlasovat o
návrhu souhrnného usnesení nutného k zapsání zakládané obchodní společnosti do obchodního
rejstříku.
Návrh usnesení č. 9/6/2011:
1)
2)
3)
4)
5)

Zastupitelstvo schvaluje zaloţení obchodní společnosti Městské lesy Touţim, s.r.o.,
se sídlem Sídliště 428, Touţim, PSČ 364 01.
Zastupitelstvo schvaluje zakladatelskou listinu obchodní společnosti Městské lesy
Touţim, s.r.o., se sídlem Sídliště 428, Touţim, PSČ 364 01.
Zastupitelstvo schvaluje jmenování p. Alexandra Ţáka do funkce jednatele
zakládané obchodní společnosti Městské lesy Touţim, s.r.o., se sídlem Sídliště 428,
Touţim, PSČ 364 01.
Zastupitelstvo schvaluje jmenování p. Romana Straky do funkce jednatele
zakládané obchodní společnosti Městské lesy Touţim, s.r.o., se sídlem Sídliště 428,
Touţim, PSČ 364 01.
Zastupitelstvo pověřilo starostu města Touţim, p. Alexandra Ţáka, podpisem
zakladatelské listiny a notářského zápisu o zaloţení obchodní společnosti Městské
lesy Touţim, s.r.o., se sídlem Sídliště 428, Touţim, PSČ 364 01, včetně listin
souvisejících se zaloţením společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 9/6/2011 bylo přijato.

K bodu 11 : a) Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 o
zřízení městské policie k datu 1. května 2012. Tento termín byl zvolen s ohledem na potřebu
času k vyhlášení výběrového řízení na místa stráţníků a jejich proškolení, které můţe trvat aţ
tři měsíce. Dále p. starosta informoval, ţe město má šanci získat příspěvek z Ministerstva
vnitra na vybavení stráţníků.

Návrh usnesení č. 10/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o zřízení městské policie.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 10/6/2011 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, kterou se nařizuje
provedení speciální ochranné dezinfekce / deratizace. Vzhledem k tomu, ţe se začaly
objevovat v různých částech města potkani a myši, je třeba provést plošnou deratizaci ve
spolupráce se správcem kanalizace a k tomu je třeba mít schválenou tuto vyhlášku.
Návrh usnesení č. 11/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, kterou se nařizuje provedení
speciální ochranné dezinfekce / deratizace.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 11/6/2011 bylo přijato.
K bodu 12 : Zastupitelstvo projednalo vyhodnocení činnosti Infocentra za rok 2011, sluţby
poskytované o.s. Cesta z města. Tuto sluţbu začalo o.s. Cesta z města poskytovat od 1.4.2011
na základě smlouvy. Dle předloţeného vyhodnocení byl zajištěn provoz Infocentra, byly
organizovány různé přednášky a exkurze, výstavy, tradiční kulturní akce, divadla a akce pro
děti a seniory. K jednotlivým aktivitám podala podrobnější informace pí Prchalová.
P. Kadera – je moţno přiblíţit jaká je návštěvnost akcí? Odpověděla pí Prchalová –
návštěvnost je různá podle druhu akce. Většina akcí je v rozmezí 20 aţ 40 návštěvníků.
Pí Zemanová – pochválila organizování akcí pro děti „tvořeníčko“, které nahrazuje školní
krouţky, které škola musela zrušit.
P. Schierl – Infocentrum fungovalo v rámci moţností dobře, pozitivní je poskytování veřejného
internetu, kdy se doplňuje s knihovnou v době, kdy je tato zavřená.
P. Kadera – činnost Infocentra byla smluvně zajištěna do konce tohoto roku, jak to bude
vypadat dále? V rozpočtu je jiţ schválená částka na činnost Infocentra. Odpověděl p. starosta –
bylo vypsáno výběrové řízení na poskytování této sluţby. Rada po vyhodnocení nabídek
vybere poskytovatele na další dva roky.
P. Straka – konstatoval, ţe spolupracuje společně s p. Hrůzou a kulturní komisí s Cestou
z města a kvitoval jejich snahu realizovat nabídnuté podněty a nápady. Pomáhají organizovat
ples města, i kdyţ nemají jistotu poskytování této sluţby v příštím roce. Na závěr se zeptal
p.Kadery, jak jako oponent hodnotí činnost Infocentra. Odpověděl p. Kadera – na tomto úseku
je s prací Infocentra spokojen. Uvítal, ţe se o.s. Cesta z města postavila k této činnosti dobře a
obavy nebyly naplněny.

Návrh usnesení č. 12/6/2011:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhodnocení činnosti Infocentra za rok 2011, sluţby
poskytované o.s. Cesta z města se sídlem Neţichov 8, 364 01 Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 12/6/2011 bylo přijato.
K bodu 13 : Zastupitelstvo projednalo návrh na bezúplatný převod movitého majetku města
na TSM Touţim. Jedná se o tento majetek:
inv. č. 0782 lavičky dřevěné s kovovou podnoţí 20 ks
14 548,- Kč
inv. č. 1644 lavičky dřevěné s betonovým podstavcem 25 ks 26 390,- Kč
inv. č. 1615 přepravní a výstavní klec M pro psy 1 ks
2 245,- Kč
Lavičky dřevěné s kovovou podnoţí jsou uloţeny v areálu TSM a pouţívají se příleţitostně na
různé akce.
Lavičky s betonovým podstavcem umístila TSM po městě a přilehlých obcích.
Přepravní klec na psy je umístěna na TSM.
Uvedený majetek vyuţívá TSM Touţim a zároveň o něj pečuje a udrţuje jej.
Návrh usnesení č. 13/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod movitého majetku města Touţim příspěvkové
organizaci TSM Touţim v celkové hodnotě 43 183,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 13/6/2011 bylo přijato.
K bodu 14 : Zastupitelstvo projednalo návrh na vyřazení majetku MŠ Touţim a města
Touţim s pořizovací cenou vyšší neţ 20 tis. Kč. Z majetku MŠ Touţim je navrţen k vyřazení
následující nefunkční majetek:
Inv. č. 7 195563/97 vysavač Rainbow
poř. cena
59 902,- Kč
Vysavač má spálený motor a je celkově značně opotřebovaný.
Inv. č. 7 957623/95 zabezpečovací zařízení
poř. cena
35 186,- Kč
Zabezpečovací zařízení je nefunkční a zastaralé.
Z majetku města Touţim je navrţen k vyřazení následující majetek:
Inv. č. 0112 oplocení a terénní úpravy u DPS č.p. 468 poř. cena
36 801,- Kč
Jedná se o staré oplocení, které bylo značně poškozené a prakticky nefunkční.
Proto byl plot demontován a nahrazen novým oplocením z KB bloků s dřevěnou
výplní, včetně vrátek a dvoukřídlových vrat.

V návrhu na vyřazení je majetek MŠ Touţim s celkovou pořizovací cenou 95 088,- Kč a
majetek města Touţim s pořizovací cenou 36 801,- Kč.
Návrh usnesení č. 14/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku MŠ Touţim
s celkovou pořizovací cenou 95 088,- Kč a majetku města Touţim s pořizovací cenou
36 801,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 14/6/2011 bylo přijato.
K bodu 15 : Zastupitelstvo projednalo návrh rady na udělení jednorázových odměn členům
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva za rok 2011.
Kontrolní výbor:
Ing. Václav Šusta
1 000,- Kč
Miroslav Veselý
1 000,- Kč
Finanční výbor:
Antonín Vrána st.
1 000,- Kč
Jiří Hoza
1 000,- Kč
Osadní výbor Dobrá Voda Jana Vávrů
2 000,- Kč
Osadní výbor Prachomety Mgr. Věnceslava Wernerová
2 000,- Kč
Osadní výbor Třebouň
Marcela Kubínková
2 000,- Kč
Návrh usnesení č. 15/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje jednorázové odměny za rok 2011 členům výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva:
Ing. Václav Šusta
1 000,- Kč
Miroslav Veselý
1 000,- Kč
Antonín Vrána st.
1 000,- Kč
Jiří Hoza
1 000,- Kč
Jana Vávrů
2 000,- Kč
Mgr. Věnceslava Wernerová
2 000,- Kč
Marcela Kubínková
2 000,- Kč
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
1

Usnesení č. 15/6/2011 bylo přijato.

K bodu
16
:
Zastupitelstvo projednalo aktualizaci Programu regenerace městské
památkové zóny Touţim na léta 2012 aţ 2015, kterou zpracoval p. Jiří Schierl. Město Touţim
má zpracován Program regenerace MPZ Touţim od roku 1992 a od roku 2002 čerpá
kaţdoročně dotaci na obnovu kulturních památek ve výši 200 aţ 500 tis. Kč. Aktualizace
obsahuje přehled objektů památkově chráněných, zhodnocení území památkové zóny z
hlediska perspektiv rozvoje, přehled akcí realizovaných do roku 2011 a cíle regenerace pro
období 2012 – 2015. Cíle programu zahrnují revitalizaci zámeckého areálu, regeneraci náměstí
J. z Poděbrad, obnovu městského opevnění a obnovu kostela Narození Panny Marie.
Návrh usnesení č. 16/6/2011:
Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Programu regenerace MPZ Touţim na roky 2012 aţ 2015.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
0

Usnesení č. 16/6/2011 bylo přijato.

K bodu 17 : P. starosta vyzval k diskuzi přítomné členy zastupitelstva a hosty.
P. Schierl – uvedl, ţe zastupitelstvo jiţ dříve schválilo podání ţádosti o redukci památkové
zóny a dle jeho informací probíhá v současné době připomínkové řízení. Získal podklady
z NPÚ Loket, který navrhl redukci památkové zóny v menším rozsahu. Vyřazena by měla být
část mezi Tepelskou a Plzeňskou ulicí a část, kde je obchodní dům a kde bylo kino. Ostatní
navrţené plochy nebyly akceptovány. Tato záleţitost je dlouhodobá a bude řešena příslušnou
vyhláškou vlády po vyřízení případných dalších ţádostí obcí o redukci památkové zóny.
P. Kubera – vznesl dotaz na pravidla hlasování zastupitelstva. Bylo odpovězeno, ţe ke
schválení usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, coţ je
v našem případě 8 členů.
P. starosta – všechny akce, kromě stavby pečovatelského domu, jsou ukončeny. Nový DPS se
bude kolaudovat v příštím roce.
P. Schierl – zeptal se výsledek prověrky lesního majetku. Odpověděl p. Veverka – prověrka se
dělala na jedné pětině lesního majetku. Těţba nebyla nijak výrazně překročena, nejsou plně
provedeny pěstební práce a ochrana kultur.
P. Kadera – poţádal o výsledek prověrky. P.starosta nabídl zastupitelům tento elaborát. Dále
informoval, ţe za tuto prověrku město zaplatilo cca 94 tis. Kč a ţe tato prověrka potvrdila, ţe
hospodaření nájemce nebylo tak špatné.
P. Kadera – lze konstatovat, ţe Lesní společnost Teplá nehospodařila v našich lesích špatně?
P. starosta – zásadní chyby nalezeny nebyly, některé chyby ano, na kontrolované části lze
konstatovat, ţe nehospodařila špatně.
Na závěr p. místostarosta pozval všechny na ples města a členům zastupitelstva předal
pozvánky se dvěma rezervovanými vstupenkami.

K bodu 18 : P. starosta poděkoval všem přítomným za účast, předal zastupitelům malé
dárky, poděkoval všem za práci a popřál hodně zdraví a pracovních úspěchů.
V 19:45 hod. ukončil p. starosta zasedání zastupitelstva.
Zapsal : Šimonovský

V Touţimi 8. 12. 2011

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

Ověřovatelé:

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

...............................................
Bohumila SLAVÍKOVÁ

...............................................
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ

Upozornění : Zveřejněný text zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Touţim je
upraven v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

