Zasedání zastupitelstva města Touţim
Číslo : 3 / 2011
Datum : 16. 6. 2011
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Toužim konaného dne 16. června 2011
Přítomni: Dle presenční listiny je přítomno od začátku zasedání 11 členů zastupitelstva.
V průběhu zasedání se v 17:20 hod. dostavil p. Veverka.
Program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrţeného programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva předsedy kontrolního výboru
5. Zpráva předsedy finančního výboru
6. Projednání ţádostí o prodej nemovitého majetku
7. Projednání záměrů na prodej nemovitého majetku
8. Projednání návrhu na bezúplatný převod majetku města TSM Touţim
9. Projednání návrhu na vyřazení majetku ze správy města
10. Projednání změny OZV o místním poplatku ze psů
11. Diskuze
12. 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 11 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.
K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva a
navrhl program doplnit o nový bod, projednání návrhu na zakoupení části areálu bývalé Prefy
od p. Lokvence. Tento návrh bude bod č. 8 a následující body se posunou.
Návrh usnesení č. 1/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání ţádostí o prodej nemovitého majetku
Projednání záměrů na prodej nemovitého majetku
Projednání návrhu na zakoupení na zakoupení části areálu bývalé Prefy od p.
Lokvence
9. Projednání návrhu na bezúplatný převod majetku města TSM Touţim

10. Projednání návrhu na vyřazení majetku ze správy města
11. Projednání změny Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
12. Diskuze
13. Závěr
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
0

Usnesení č. 1/3/2011 bylo přijato.
K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověřování zápisu p. Hrůzu a p. Lišku.
Návrh usnesení č. 2/3/2011:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

Roberta Hrůzu
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

10
0
1

pro návrh
proti
zdrţel se

10
0
1

Miroslava Lišku
Hlasování:

Usnesení č. 2/3/2011 bylo přijato.
K bodu 4 : Předseda kontrolního výboru předloţil zastupitelstvu zprávu o plnění usnesení
rady a zastupitelstva. K jednotlivým usnesením zaujal tato stanoviska:
Usnesení č. 3/1/2011 – zastupitelstvo schválilo pokračování činnosti pracovní skupiny
pod vedením p. Schierla pro zaloţení evidence cest, stezek a pěšin. P. Kadera vyzval p.
Schierla, aby informoval zastupitelstvo o činnosti pracovní skupiny. P. Schierl zdůvodnil
zaloţení této pracovní skupiny a uvedl, ţe tento úkol je velmi náročný na čas, některé
přípravné práce jsou provedeny, ale hlavní část prací skupinu teprve čeká. Zdůraznil, ţe pro
zpracování evidence bude potřebovat čas alespoň do konce příštího roku.
Usnesení č. 3/1/2011 – zastupitelstvo bere na vědomí informaci Ing. Volného o
záměru na zajištění opravy, rekonstrukce a vyuţití zámeckého areálu a pověřuje p. starostu
jednáním k zajištění dotačních prostředků na projektové dokumentace s následnou realizací
záměru – úkol trvá.
Usnesení č. 5/c/1/2011 – zastupitelstvo schvaluje vypracování dodatku smlouvy o
půjčce MAS Vladař s termínem plnění do 31.5.2011 – půjčka byla městu vrácena.
Usnesení č. 14/a/1/2011 – zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 5/1 v k.ú.
Radyně manţelům Přesličkovým – prodej uskutečněn, pozemek zaplacen a zapsán do katastru
nemovitostí.

Usnesení č. 14/c/1/2011 – zastupitelstvo schvaluje podání ţádosti o bezúplatný
převod pozemku p.č. 1896/2 v k.ú. Komárov z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Touţim – ţádost byla podána.
Usnesení č. 14/d/1/2011 – zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.
565/1 v k.ú. Smilov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Touţim – převod
uskutečněn.
Usnesení č. 17/1/2011 – zastupitelstvo schválilo podání ţádosti o dotaci do ROP
Severozápad na projekt Regenerace a zatraktivnění náměstí J. z Poděbrad – ţádost podána
v dubnu 2011.
Usnesení č. 5/2/2011 – zastupitelstvo schvaluje nabídku o.s. Cesta z města na zřízení
kulturního a informačního centra v Touţimi, včetně nabídky zajištění kultury pro město –
smlouva mezi městem a o.s. Cesta z města uzavřena s platností do 31.12.2011, včetně
poţadavku města na zajištění vybraných kulturních akcí.
Usnesení č. 6/2/2011 – zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost o.s. Cesta z města
z finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na rok 2011 – příspěvek ve výši 250 tis. Kč
byl poskytnut a dále byl poskytnut nepeněţní příspěvek, informační, mapové a upomínkové
předměty.
Z jednání rady města Touţim p. Kadera informoval o usnesení č. 10/2011, kdy město
oslovilo všechny obce a města v regionu, který obsluhuje místní stanice HZS o příspěvek na
činnost ve druhém pololetí 2011 a v roce 2012. Z oslovených 14 obcí a měst se kladně
vyjádřilo 5 a záporně 4 obce a města. Doplnil p. starosta – na letošní rok se jednalo o
příspěvek v celkové výši 100 tis. Kč a dosud se podařilo zajistit 50 tis. Kč, včetně příspěvku
našeho města. Dle získaných informací jsou téměř všechny stanice HZS podporovány obcemi
a městy, ať jiţ finančně nebo poskytnutím zvýhodněných podmínek. V případě nedostatku
prostředků na provoz můţe hrozit aţ zrušení stanice HZS, coţ by pro náš region nebylo dobré.
Znamenalo by to nejen prodlouţení dojezdových časů, ale i větší náklady pro všechny obce a
města na zajištění lepší připravenosti jednotek SDH.
Zprávu doplnil p. starosta – město poţádalo obyvatele Políkna o vyjádření, zda
zachovat nebo zrušit místní hřiště. Většina obyvatel se vyjádřila k zachování hřiště s návrhem
na vybudování dětského hřiště. Město jiţ eviduje ţádost o dětské hřiště od obyvatel části
Plzeňské ulice „Na Hájence“ a tak se prověří moţnost získání dotace na tyto dvě hřiště.
Při projednávání tohoto bodu se dostavil p. Veverka a tak se počet přítomných členů
zastupitelstva zvedl na dvanáct.
Návrh usnesení č. 3/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru a k úkolu zpracování evidence
cest, stezek a pěšin stanovilo termín do konce roku 2012.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 3/3/2011 bylo přijato.

K bodu
5
:
Předseda finančního výboru předloţil zastupitelstvu zprávu, ve které
projednali a schválili rozpočtová opatření č. 1/2011 aţ 10/2011.
Rozpočtové opatření (RO) č. 1/2011 – dotace ve výši 20 744,- Kč určená na sčítání
obyvatel.
RO 2/2011 – přesun prostředků ve výši 65 tis. Kč na výdajové straně určených na
aktualizaci dopravního značení.
RO 3/2011 – dotace ve výši 8 tis. Kč určená na sportovní soutěţe ZŠPaMŠ Touţim.
RO 4/2011 – příspěvek města ve výši 14 tis. Kč Středisku rané péče Plzeň.
RO 5/2011 – přesun prostředků ve výši 117 tis. Kč na výdajové straně určených na
přestavbu koupelny v DPS Touţim.
RO 6/2011 – přesun prostředků ve výši 150 tis. Kč na výdajové straně určených na
opravu schodiště u ŠJ ZŠ Touţim. Doplnil p. starosta – v tomto případě se jedná o havarijní
stav po přívalových deštích a tento stav se musí vyřešit v době školních prázdnin.
RO 7/2011 – přesun prostředků na výdajové straně ve výši 370 tis. Kč určených na
opravu dešťové kanalizace v Třebouni.
RO 8/2011 – dotace ve výši 36 tis. Kč určená na odstranění invazních rostlin.
RO 9/2011 – přesun prostředků ve výši 12 tis. Kč určených na opravu dětských hřišť.
RO 10/2011 – přesun prostředků ve výši 12 tis. Kč určených na zhotovení střídaček na
fotbalovém hřišti.
K projednaným rozpočtovým opatřením neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 4/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a schvaluje provedená
rozpočtová opatření číslo 1/2011 aţ 10/2011.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 4/3/2011 bylo přijato.

K bodu 6 :
Zastupitelstvo projednalo vyjádření stavební komise k ţádostem o koupi
nemovitého majetku a k jednotlivým návrhům zaujalo toto stanovisko:
Podání č. 375/2011 – p. M. Daněk, Třebouň, poţádal o koupi pozemku p.č. 139/8 o výměře
1 998 m2 v k.ú. Třebouň. Na pozemku se však nachází studna, kterou město nemá v majetku
a z této studny si svépomocí vybudovali vodovod p. Dunovský, p. Daněk a p. Böhm. Z toho
důvodu byl prodej tohoto pozemku jiţ jednou zamítnut. Po vytýčení vodovodu se zjistilo, ţe
tento ve spodní části vede přes pozemek ţadatele. Z toho důvodu byl schválen záměr na
prodej pouze části pozemku, kde se vodovod nenachází a komise navrhuje prodej části
pozemku navazující na pozemek p.č. 139/9 o výměře 60 m2 za cenu 12,- Kč/m2.
K návrhu se vyjádřil p. Dunovský – s prodejem této části pozemku souhlasí.

Návrh usnesení č. 5/a/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 139/8 o výměře 60 m2 v k.ú. Třebouň za
cenu 12,- Kč/m2 p. M. Daňkovi, Třebouň.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
1

Usnesení č. 5/a/3/2011 bylo přijato.
Podání č. 870/2011 – společnost STROM Praha, a.s., středisko STROM Západ, Karlovarská
423, Touţim, poţádala o koupi pozemku p.č. 307/3 o výměře 1 229 m2 v k.ú. Touţim
z důvodu ucelení areálu a výstavby nové haly. Komise navrhuje prodej zatím neprovádět,
vyčkat na schválení nového územního plánu a na jeho základě rozhodnout o budoucím vyuţití
tohoto pozemku. Doplnil p. starosta – pozemek je v dosud platném územním plánu i v návrhu
nového územního plánu určen na bytovou výstavbu.
Návrh usnesení č. 5/b/3/2011:
Zastupitelstvo nevyhovuje ţádosti o prodej pozemku p.č. 307/3 o výměře 1 229 m2 v k.ú.
Touţim společnosti STROM Západ, Karlovarská 423, Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

9
0
3

Usnesení č. 5/b/3/2011 bylo přijato.
Podání č. 1050/2011 – manţelé Charvátovi, Kosmová, ţádají o koupi pozemku p.č. 1593/12 o
výměře 99 m2 a pozemku p.č. 1621/5 o výměře 69 m2 v k.ú. Políkno. Ţadatelé jsou vlastníky
domu č.p. 26 na pozemku p.č. st. 1 a poţadované pozemky by vyuţívali jako zahrádku. U
domu ţádné další pozemky v jejich vlastnictví nejsou. Komise navrhuje prodej za cenu 25
Kč/m2.
Návrh usnesení č. 5/c/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 1593/12 o výměře 99 m2 a p.č. 1621/5 o
výměře 69 m2 v k.ú. Políkno za cenu 25,- Kč/m2 manţelům Charvátovým, Kosmová,
Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
1

Usnesení č. 5/c/3/2011 bylo přijato.

Podání č. 1114/2011 – pí J. Líčeníková, Viklefova, Praha 3 a pí L. Laušmanová, Daškova,
Praha 4, ţádají o koupi pozemku p.č. 68/4 o výměře 69 m2 v k.ú. Luhov z důvodu jediné
přístupové cesty k rekreační chalupě č.e. 18. Z toho důvodu komise navrhuje prodej za cenu
12,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 5/d/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 68/4 o výměře 69 m2 v k.ú. Luhov za cenu
12,- Kč/m2 J. Líčeníkové, Viklefova, Praha 4 a L. Laušmanové, Daškova, Praha 4.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
1

Usnesení č. 5/d/3/2011 bylo přijato.

K bodu 7 : Rada města Touţim předloţila zastupitelstvu neschválené záměry na prodej
nemovitého majetku ke konečnému rozhodnutí o záměru.
a)

Záměr na prodej pozemku 924/8 o výměře 2 546 m2 v k.ú. Prachomety. Na části
tohoto pozemku bylo počítáno se stavbou autobusové zastávky s čekárnou a také
osadní výbor chtěl další část pozemku vyuţít ke svým aktivitám. V současné době
se autobusová zastávka s čekárnou budou realizovat na jiném pozemku, ale osadní
výbor má zájem na vyuţití části tohoto pozemku. Moţnost vyuţití tohoto pozemku
bude dána po schválení nového územního plánu. Proluka v obci bude
pravděpodobně určena k bytové zástavbě.

Návrh usnesení č. 6/a/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 924/8 o výměře 2 546 m2 v k.ú.
Prachomety.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

0
12
0

Usnesení č. 6/a/3/2011 nebylo přijato.

b)

Záměr na prodej části pozemku p.č. 3069/2 o výměře 730 m2 v k.ú. Touţim. Jedná
se o část bývalé komunikace na Kosmovou, která má být vyuţita k připravované
poslední etapě výstavby rodinných domků. V této části pozemku je uloţen vodovod
z Kosmové do Touţimi a je také vyuţíván k pěší chůzi a také, sice neoprávněně,
k jízdě motorových vozidel.

Návrh usnesení č. 6/b/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 3069/2 o výměře 730 m2 v k.ú.
Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

0
9
3

Usnesení č. 6/b/3/2011 nebylo přijato.

c)

Záměr na prodej části pozemku p.č. 2042/3 o výměře 700 m2 v k.ú. Třebouň. Na
pozemku se nachází studna a také přes tento pozemek je přístupný rybníček na
sousedním pozemku, který je ve vlastnictví města. Studna není vyuţívána.

Návrh usnesení č. 6/c/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 2042/3 o výměře 700 m2 v k.ú.
Třebouň.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

0
11
1

Usnesení č. 6/c/3/2011 nebylo přijato.
K bodu 8 : P. místostarosta předloţil zastupitelstvu návrh na koupi části areálu bývalé
Prefy od p. Lokvence. Město jiţ dříve mělo zájem areál zakoupit k vyuţití pro TSM Touţim,
ale z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů a také vysoké ceny se záměr nerealizoval.
Nyní, kdy vlastníkem souboru staveb i pozemku je p. Lokvenc a předběţná cena je
akceptovatelná, lze uvaţovat o koupi. Část areálu ve specifikaci administrativní budova,
přilehlá dílna, velký sklad, malý sklad, stavba před administrativní budovou a část pozemku
p.č. 398/1 o výměře 1 350 m2 lze koupit v rámci projektu Sociálního začleňování v romských
komunitách a uhradit z dotačních prostředků, včetně provedení potřebných stavebních úprav.
Udrţitelnost projektu je deset let a po této době lze objekty vyuţít dle uváţení města. Dle
předběţného znaleckého posudku a vyjádření vlastníka je prodejní cena této části areálu
2 100 000,- Kč. V další etapě lze koupit zbytek areálu s moţností vyuţití pro TSM Touţim.
K podání ţádosti o dotaci postačuje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Pokud město
dotaci nezíská, bude zastupitelstvo dále jednat o dalším postupu v této věci. P. Kadera –
souhlasí prodávající s prodejem areálu po částech? Odpověděl p. místostarosta – p. Lokvenc
s tímto způsobem souhlasí a je moţnost druhou část areálu koupit i na splátky.
Návrh usnesení č. 7/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení části areálu od p. Lokvence na části pozemku p.č. 398/1 o
výměře 1 350 m2 v k.ú. Touţim ve specifikaci administrativní budova, přiléhající dílna, velký
sklad, malý sklad a stavba před administrativní budovou za kupní cenu 2 100 000,- Kč z dotace

na projekt Sociálního začleňování v romských komunitách a pověřuje p. starostu uzavřením
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi výše uvedeného nemovitého majetku. V případě
neposkytnutí dotace se koupě nebude realizovat.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 7/3/2011 bylo přijato.
K bodu 9 : Zastupitelstvo projednalo návrh na bezúplatný převod movitého majetku
příspěvkové organizaci TSM Touţim. Jedná se o majetek pořízený městem, a který je vyuţíván
TSM Touţim nebo je umístěn na zařízení, které má ve správě TSM Touţim. Jedná se o tento
movitý majetek:
soubor ozvučovací aparatury na hřišti
pořizovací cena
18 565,- Kč
odchytové oko na psy
6 370,- Kč
benzínová sekačka
5 890,- Kč
střídačky na fotbalovém hřišti
12 000,- Kč
Návrh usnesení č. 8/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod movitého majetku města s celkovou pořizovací
cenou 42 825,- Kč příspěvkové organizaci TSM Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 8/3/2011 bylo přijato.

K bodu 10 : Zastupitelstvo projednalo návrh likvidační komise na vyřazení majetku
s pořizovací cenou nad 20 tis. Kč ze správy města. Jedná se o tento majetek:
chodníky u paneláků v Kosmové
pořizovací cena
22 172,- Kč
vysavač Elektrolux
34 100,-Kč
Chodníky byly zrušeny a byla provedena celková rekonstrukce místní komunikace včetně
přístupu k jednotlivým bytovým domům. V majetku je vedena pouze rekonstruovaná místní
komunikace.
U vysavače Elektrolux se spálil motor a společnost Elektrolux v K. Varech doporučila vyřadit
tento přístroj z důvodu stáří, opotřebení a nerentabilnosti opravy.

Návrh usnesení č. 9/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení následujícího majetku ze správy města Touţim:
inv. č. 0285 chodníky u paneláků v Kosmové
poř. cena
22 172,- Kč
inv. č. 0141 vysavač Elektrolux
poř. cena
34 100,- Kč
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 9/3/2011 bylo přijato.

K bodu 11 : Zastupitelstvo projednalo návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky (OZV)
č. 2/2011 o místním poplatku ze psů. Oddělení dozoru a kontroly veřejné správy MV zjistilo,
ţe v článku 2 odst. 5 uvedené OZV je stanovena povinnost vlastníka nebo správce nemovitosti
na výzvu MěÚ Touţim písemně ohlásit správci poplatku všechny psy v nemovitosti drţené.
Tuto činnost upravoval § 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a toto ustanovení
bylo zrušeno k 1.1.2011 s účinností zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Vzhledem k tomu, ţe
změnu OZV je nutné provést novou vyhláškou, je zastupitelstvu předloţen návrh OZV
č. 4/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
Návrh usnesení č. 10/3/2011:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č.2 / 2011 o místním poplatku ze psů.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 10/3/2011 bylo přijato.

K bodu 12 : P. starosta informoval zastupitelstvo o postupu prací na závěrečné fázi návrhu
územního plánu, který by mohl být připraven ke schválení do konce letošního roku. V rámci
změny kompetencí své osoby, po zvolení starostou města Touţim, ve vztahu ke
zpracovávanému územnímu plánu navrhl zastupitelstvu změnu osoby pověřeného zastupitele
pro zpracování územního plánu. Tímto pověřeným členem zastupitelstva je p. Václav Veverka
a p. starosta navrhl jeho náhradu svojí osobou. P. Veverka se svým odvoláním souhlasil.

Návrh usnesení č. 11/3/2011:
Zastupitelstvo odvolalo z funkce pověřeného člena zastupitelstva pro zpracování územního
plánu města Touţim p. Václava Veverku a schválilo tímto pověřeným členem zastupitelstva
p. Alexandra Ţáka.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 11/3/2011 bylo přijato.
P. starosta informoval zastupitelstvo o skutečnosti, ţe naše ţádost o dotaci na revitalizaci
náměstí byla vyřazena z hodnocení a to z důvodu, ţe tato akce nesplňuje podmínky dotačního
titulu. Zvolená oblast podpory je nevhodná. Po konzultaci se zpracovatelem ţádosti o dotaci
tento podnikne kroky k přehodnocení názoru komise. Další výzvy v letošním roce jiţ nebudou
a v příštím roce bude ještě méně prostředků neţ letos. Pokud dotaci nezískáme, bude
zastupitelstvo na dalších zasedáních rozhodovat o řešení nastalé situace. Dále p. starosta
informoval zastupitelstvo, ţe město získalo dotaci na stavbu domu s pečovatelskými byty a
v současné době jiţ byly zahájeny stavební práce. Ve výběrovém řízení na tuto zakázku
zvítězila společnost ISSO Sokolov, spol. s r. o., pro kterou stavební práce provádí firma Jiřího
Chrenáka. Do konce května příštího roku by měla být stavba s osmi byty předána městu. Byla
dokončena plocha před rehabilitací financovaná z dotace prostřednictvím MAS Vladař.
Probíhá rekonstrukce části dešťové kanalizace v Třebouni a bude následovat oprava chodníku
v této části obce. Několik akcí se připravuje v objektech škol k realizaci o prázdninách. Jedná
se o opravu chodníků v areálu MŠ Touţim, výstavbu poţárního únikového schodiště v MŠ při
ZŠPaMŠ Touţim a rekonstrukci venkovních schodů před školní jídelnou ZŠ. Projekt
autobusové zastávky v Prachometech je na Dopravním inspektorátu a po jejich vyjádření bude
předán na Magistrát města Karlovy Vary, který bude vydávat příslušné povolení. Toto řízení
by mělo mít rychlejší průběh neţ dosud. Akce by se měla realizovat ve druhém pololetí
letošního roku.
V diskuzi vystoupil p. Reseteri z Kojšovic, který kritizoval město za neplnění slibů různých
prací a oprav v Kojšovicích. Byla přislíbena kanalizace a oprava místních komunikací, oprava
čekárny a náhrada ukradeného zvonu z kapličky. Z těchto akcí nebylo téměř nic realizováno.
Rybník na návsi byl předán rybářům a tito s ním celá léta nic nedělají. Rybník je zanesený a
v letním období zapáchá. Odpověděl p. starosta – město bude zjišťovat, jak nakládají
s odpadními vodami místní obyvatelé, aby se zamezilo vyuţívání dešťové kanalizace
k odvádění splaškové vody do rybníka. Rybník byl předán Českému rybářskému svazu a tento
zřejmě nemá prostředky na jeho vyčistění. Tento rybník však nelze vyuţívat jako dočišťovací
nádrţ. Problém v Kojšovicích je ten, ţe náklady na vybudování kanalizace a vodovodu jsou
značné a vzhledem k počtu připojených obyvatel jsou z dotačních prostředků nerealizovatelné.
Doplnil p. Reseteri – problém s vodou si většina obyvatel vyřešila zvýšením kapacity svých
studní, a proto v současné době není větší zájem o vodovod. Část komunikací byla sice
opravena, ale další část je ve špatném stavu. Také prostor před čekárnou a vlastní čekárna by
potřebovaly úpravu. P. starosta přislíbil prověření skutečného stavu a následné řešení.
P. Dunovský z Třebouně sice kladně hodnotil opravu kanalizace, ale jiţ první přívalový déšť
ukázal, ţe vybudovaná vpusť zřejmě problém úplně nevyřeší. Reagoval p. starosta – podél
cesty z kopce jsou sice příkopy, ale jsou zanesené. Řešením by bylo příčné odvodnění, ale to je
také problém, protoţe cesta je úvozová. Budeme hledat řešení s vlastníkem cesty – Lesy ČR.
Nikdo další připomínky neměl a tak p. starosta diskuzi ukončil.

K bodu 13 závěr : P. starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál příjemné proţití
prázdnin a dovolených a v 18:50 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.

Zapsal : Šimonovský

Datum : 16. června 2011

............................................
Roman STRAKA

Ověřovatelé :

..............................................
Alexandr ŢÁK

............................................
Robert Hrůza

..............................................
Miroslav Liška

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

