Zasedání zastupitelstva města Touţim
Číslo : 2 / 2011
Datum : 28. 4. 2011
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Toužim konaného dne 28. dubna 2011
Přítomni: Dle presenční listiny je přítomno od začátku14 členů zastupitelstva. V průběhu
zasedání se v 18:10 hod. dostavil p. Liška a v 18:40 hod. odešel p. Veverka.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Odsouhlasení navrţeného programu
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání návrhu strategického plánu sociálního začleňování
Projednání nabídky o.s. Cesta z města
Projednání návrhu na vyřazení a prodej techniky TSM Touţim
Diskuze
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 14 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.
K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. P.
starosta navrhl přehodit bod jednání 4 a 5 a tak projednat nejdříve nabídku o.s. Cesta z města
z důvodu návaznosti na předešlou prezentaci.
Bod 4 Projednání nabídky o.s. Cesta z města
Bod 5 Projednání návrhu strategického plánu sociálního začleňování
Návrh usnesení č. 1/2/2011:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

14
0
0

Usnesení č. 1/2/2011 bylo přijato.

K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověřování zápisu pí Zemanovou a p. Kaderu.
Návrh usnesení č. 2/2/2011:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu

Zdeňku Zemanovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
1

pro návrh
proti
zdrţel se

13
0
1

Milana Kaderu
Hlasování:

Usnesení č. 2/2/2011 bylo přijato.
K bodu 4 : P. starosta v úvodu navázal na projednávání této nabídky jak na minulém
zasedání zastupitelstva, tak na předcházející prezentaci a podotkl, ţe zastupitelstvo by mělo
rozhodnout zda informační a kulturní činnost pro město bude zajišťovat občanské sdruţení
Cesta z města a v souladu s tím rozhodnout co bude s organizační sloţkou Kulturní a
informační centrum města Touţim (dále jen „KIC“). Vyzval zastupitelstvo k názorům a
návrhům k tomuto bodu.
P. Kadera – na úvod řekl, zda se nebude rozhodovat o něčem, co je jiţ rozhodnuto. Dle
informací z tisku jiţ nové infocentrum pracuje. Podotkl, ţe proti činnosti o.s. Cesta z města
nemá ţádné výhrady, jejich nabídka je široká a přesahuje hranice města. Ke zveřejněné
informaci, ţe bývalé vedení města přestalo podporovat o.s. Cesta z města, provozující
infocentrum, uvedl několik důvodů, které vedly k tomu, ţe byla zaloţena organizační sloţka
KIC. Nesouhlasí se změnou, informační a kulturní činnost by měla dělat organizační sloţka
města. Za celou dobu činnosti KICu nebyly váţné připomínky k činnosti. Nerad by jako
pokračování viděl privatizaci lesů a privatizaci TSM.
Pí Prchalová – objasnila historii vzniku infocentra pod jejím vedením, vyjádřila se
k personálním problémům a k dalším výtkám p. Kadery. Článek v novinách vyzněl jinak neţ
bylo hovořeno a do filmu Cyklotoulky byla nabídnuta jedna cyklotrasa a obsah nebyl nijak
ovlivňován.
P. Schierl – vyjádřil se k filmu Cyklotoulky. Byl osloven ke spolupráci a dle moţností se
snaţil o prezentaci města. Odmítl názor, ţe je vše jiţ rozhodnuto, bude rozhodovat
zastupitelstvo. Nezastírá řešení infocentra ve volebním programu a k přesvědčení všech členů
zastupitelstva měla slouţit dnešní prezentace obou stran.
P. Hlous – jak bude zajištěna činnost knihovny v době dovolené nebo nemoci? Odpověděl p.
starosta – bude tam pouze jedna pracovnice.
P. Ţeníšek – poţádal o informaci kolik tato sluţba bude město stát, zda bude organizační
sloţka KIC zrušena a co bude se schváleným kulturním programem na letošní rok.
P. starosta – tyto otázky se samozřejmě budou řešit. Pokud se bude hlasovat o nabídce kladně,
bude se muset řešit organizační sloţka i financování. Asi si nemůţeme dovolit dvě organizace
s podobnou pracovní náplní.
P. Hlous – mohou pracovat obě organizace, Cestě z města poskytnout příspěvek 50 aţ 100
tis.Kč.

Reagoval p. starosta – budou vykonávat stejnou nebo velmi podobnou činnost? Cesta z města
má podstatně širší záběr. Lidé v Touţimi vidí hlavně činnost na poli kultury, ale jiţ méně
registrují činnost zaměřenou na informování turistů a návštěvníků města. Asi by neměl být
problém, aby kulturní akce objednané městem pořádalo nové infocentrum. Co se týká financí,
v rozpočtu na letošní rok je pro KIC částka 600 tis. Kč a dosud je vyčerpáno cca 150 tis. Kč.
Po vyúčtování všech nákladů, včetně mzdových, by se mohl zbytek poskytnout jako
příspěvek na činnost novému subjektu a na základě smlouvy objednat akce na zbytek roku.
Podobně funguje infocentrum ve Ţluticích.
P. Kadera – není problém poskytnout Cestě z města příspěvek, aby reprezentovala město
v představeném širším rozsahu, aby tato činnost byla koordinována kulturní komisí, ale
zastává názor, ţe organizační sloţka KIC by měla být zachována. Dále poţádal o informaci,
jak tento způsob funguje ve Ţluticích.
Odpověděl p. místostarosta – k této problematice zjišťoval informace i ve Ţluticích. Tam
kulturní a informační centrum provozuje soukromá osoba včetně sálu v kulturním domě.
Město na základě smluvního vztahu objedná akce a poskytuje čtvrtletně grant. Provozovatel
čtvrtletně vyúčtuje akce a ročně předkládá plán akcí a přehled o stavu majetku města ve
správě. Funguje to ke spokojenosti jiţ několik let, pouze dosavadní smlouvu na dobu
neurčitou budou měnit na roční smlouvy. Dále podpořil činnost nového infocentra, jehoţ
pracovnice mají širší záběr činnosti a tím také lépe prezentují město. Po kratší diskuzi p.
starosta navrhl nejprve rozhodnou o nabídce Cesty z města a na základě tohoto rozhodnutí
dále řešit případné financování a otázku organizační sloţky.
P. Šikýř – nebyla by moţnost fungování obou subjektů? Cestě z města poskytnout příspěvek
50 aţ 100 tis. Kč na jinou činnost neţ poskytuje organizační sloţka. Nabídka obou subjektu je
trochu rozdílná.
Odpověděl p. starosta – takový návrh tady ještě nepadl, Cesta z města nabízí celou šíři
kulturní a informační činnosti. Je to otázka pro zastupitelstvo a hlavně pro pí Prchalovou.
Pí Chaloupková – nepředpokládá spolupráci těchto dvou subjektů. Jsou dvě moţnosti,
zachovat KIC nebo celou agendu předat Cestě z města. Cestu spolupráce nevidí.
P. Hlous – podal protinávrh na zachování KICu a Cesta z města ať dělá činnost jako dosud
s příspěvkem města ve výši 50 aţ 100 tis. Kč.
P. starosta vyzval pí Prchalouvou o vyjádření k předchozím návrhům. Pí Prchalová
zdůraznila, ţe spolupracuje s jinými infocentry. V našem případě je činnost těchto dvou
subjektů rozdílná. KIC je v podstatě část knihovny a zajišťuje kulturní akce. My zajišťujeme
činnost infocentra, vzdělávání a také kulturu. Souběţná činnost je asi otázkou peněz.
Pí Trsová – mít dvě infocentra je přepych. KIC i prostřednictvím brigádníků o víkendech
podával informace hlavně o Touţimi. Spolupráce nebyla dobrá.
P. Kadera – nesouhlasil s názorem, ţe KIC dělá pouze kulturu.
P. Schierl – infocentrum by mělo pracovat jako turistické informační centrum. Tato činnost je
certifikovaná a to by měl být náš cíl. Cesta z města můţe nabídnout víc neţ je město schopno
zajistit samo. Doplnila pí Slepičková – podporuje turistický ruch z vlastních prostředků ze
zájmu o tuto činnost a ne z důvodu vlastnictví penzionu.
P. místostarosta – navrhl zrušit organizační sluţku KIC a činnost předat Cestě z města. Vidí
v tom přínos pro město. Cesta z města si dokáţe zajistit prostředky i z jiných zdrojů na rozdíl
od města – doplnil p. Schierl. Dále zdůraznil, ţe určité kulturní akce budou organizovány pod
hlavičkou města.
P. Kadera – pokud zůstane KIC pod městem, můţe se vyţadovat větší a širší činnost. Pokud
to bude organizační sloţka města má město větší moţnost její činnost ovlivňovat.
Pí Chaloupková – nastínila moţný vývoj v případě zrušení KICu – zbytek financí v rozpočtu
převést na Cestu z města a poţadovat zajištění plánovaných kulturních akcí. Po další diskuzi

p. Hlous navrhl hlasovat o poskytnutí příspěvku Cestě z města ve výši 50 tis. Kč a zachovat
organizační sloţku KIC města Touţim.
Před začátkem hlasování v tomto bodě se dostavil p. Liška.
Návrh usnesení č. 3/2/2011:
Zastupitelstvo schvaluje zachování organizační sloţky KIC města Touţim a poskytnutí
příspěvku na činnost o.s. Cesta z města ve výši 50 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

7
8
0

Usnesení č. 3/2/2011 nebylo přijato.
Usnesení nebylo přijato a tak se přistoupilo k hlasování o návrhu na zrušení organizační
sloţky.
Návrh usnesení č. 4/2/2011:
Zastupitelstvo schvaluje zrušení organizační sloţky KIC města Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
7
0

Usnesení č. 4/2/2011 bylo přijato.
Organizační sloţka KIC byla zrušena a tak se bude dále rozhodovat o návrhu Cesty z města
na zajištění činnosti infocentra, včetně zajištění kulturních akcí ve městě. P. místostarosta
navrhl poskytnout příspěvek ve výši zbytku rozpočtované částky po zrušení KICu a s Cestou
z města uzavřít smlouvu na zajištění plánovaných kulturních akcí do konce letošního roku. Po
další diskuzi o faktu zda bude příspěvek dostačující, se přistoupilo k hlasování o nabídce
Cesty z města.
Návrh usnesení č. 5/2/2011:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku občanského sdruţení Cesta z města na zřízení kulturního a
informačního centra v Touţimi včetně nabídky zajištění kultury pro město. Nabídku schvaluje
na rok 2011.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
2
5

Usnesení č. 5/2/2011 bylo přijato.
Dále bylo projednáno poskytnutí příspěvku na zajištění činnosti nového infocentra.
Z rozpočtované částky 600 tis. Kč budou odečteny všechny náklady do konce května, včetně
veškerých mzdových nákladů pí Trsové. Jedná se tedy o příspěvek ve výši cca. 350 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 6/2/2011:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost o.s. Cesta z města ve výši zbytku finančních
prostředků vyčleněných v rozpočtu na rok 2011, po odečtení všech výdajů spojených
s ukončením pracovního poměru pí Trsové a jiţ vyčerpaných finančních prostředků, včetně
částky na uspořádání Dětského dne.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
0
7

Usnesení č. 6/2/2011 bylo přijato.
P. starosta poděkoval všem za projednání tohoto náročného bodu a dále konstatoval, ţe po
projednání tohoto bodu zasedání opustil p. Veverka.
K bodu
5
:
P. starosta uvedl návrh Strategického plánu sociálního začleňování
v romských lokalitách v Touţimi a Teplé pro rok 2011 – 2013 a předal slovo p. Oláhovi, který
je členem Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále je „Agentura“). P.
Oláh představil strategický plán, jak vznikal, co navrhuje a jaké jsou moţnosti řešení.
Strategický plán je pro Touţim a Teplou, ale bylo zjištěno, ţe podmínky jsou v obou městech
různé. V Touţimi se jedná prakticky o jednu lokalitu v Dobré Vodě, v Teplé je takových
lokalit více. Bylo zaloţeno lokální partnerství se školami, Úřadem práce, Probační a mediační
sluţbou, Policií a neziskovými organizacemi. Dále objasnil činnost při přípravě strategického
plánování a úkoly jednotlivých členů lokálního partnerství rozdělených do skupin dle
činností. V kaţdé skupině jsou stanoveny na základě provedených analýz dlouhodobé a
krátkodobé cíle. V jednotlivých skupinách jsou zastoupeny tyto oblasti: bezpečnost a
prevence sociálně patologických jevů, zaměstnanost, vzdělávání a volný čas a bydlení.
V dalším průběhu prezentace objasnil činnosti jednotlivých skupin k zajištění jednotlivých
opatření, krátkodobých a dlouhodobých cílů. V dalším průběhu objasnil financování
jednotlivých cílů. Město můţe zpracovat jeden investiční a jeden neinvestiční projekt. Tyto
výzvy jsou od ledna letošního roku určeny pro všechna města v ČR. Agentura poskytuje
poradenství při zpracovávání projektů. Garantované sociální sluţby nebude poskytovat město,
ale můţe je poskytovat příspěvková nebo nezisková organizace, která má tyto sluţby
registrovány nebo mohou být poskytovány na základě výběrového řízení. Udrţitelnost
projektu je deset let, z nichţ v prvních pěti letech se musí dodrţet stanovené indikátory,
v dalším období je vyuţití volnější. Po další kratší diskuzi p. starosta poděkoval p. Oláhovi za
prezentaci strategického plánu a nechal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 7/2/2011:
Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán sociálního začleňování v romských lokalitách
v Touţimi a v Teplé pro roky 2011 – 2013.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

14
0
0

Usnesení č. 7/2/2011 bylo přijato.

K bodu 6 : P. starosta předloţil zastupitelstvu návrh na vyřazení a prodej zastaralé a
neupotřebitelné techniky TSM Touţim. Jedná se o montáţní plošinu Avia A31 – MP 13-2
pořízenou v roce 1986 a osobní automobil Škoda Felicia Pick Up pořízený v roce 1997. TSM
dostaly z města příspěvek na pořízení nové techniky a tak je třeba tuto starou techniku vyřadit
z evidence a následně prodat. Plošina je prodejná za 108 tis. Kč a osobní vozidlo za 10 tis. Kč.
Návrh usnesení č. 8a/2/2011 a 8b/2/2011:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení a odprodej techniky z majetku TSM města Touţim:
1. Montáţní plošina Avia A31 – MP 13-2, RZ KVA 26 – 52, inv. č. 94 – rok výroby a
pořízení 1986 za nabízenou cenu od odběratele 108 tis. Kč.
Hlasování.

pro návrh
proti
zdrţel se

14
0
0

Usnesení č. 8a/2/2011 bylo přijato.
2. Osobní automobil Škoda Felicia PickUp, RZ KVB 09 – 38, inv. č. 249 – rok pořízení
1997 za cenu nabízenou od odběratele 10 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

14
0
0

Usnesení č. 8b/2/2011 bylo přijato.
K bodu 7 diskuze : P. starosta konstatoval, ţe všechny body na zasedání zastupitelstva
byly projednány a zbývá poslední bod diskuze.
P. Kadera – vznesl dotaz proč v Touţimských novinách nebyl zveřejněn závěrečný účet a
výsledek auditu tak, jak bylo řečeno na minulém zasedání zastupitelstva. Doplnil p. starosta,
mimo těchto údajů poţadoval p. Vrána zveřejnění investičních akcí připravených minulým
vedením a které se budou realizovat. Tyto informace připravoval p. tajemník a nestihl je
předat do uzávěrky tohoto vydání. Vedení města nemá zájem na utajování některých
informací a tak tyto údaje budou uvedeny v příštím vydání. V další diskuzi vystoupil p. Ďuriš,
p. Kadera, p. místostarosta a p. starosta, který tento způsob diskuze na zasedání zastupitelstva
odmítl a navrhl v případě potřeby osobní schůzku obou stran.
P. Kadera – vznesl dotaz, ţe dle usnesení rady města Touţim se uvaţuje o odkoupení areálu
bývalého OSP v Touţimi a jaká bude cena. Jiţ v minulosti se o nákupu tohoto areálu
uvaţovalo, ale z důvodu vysoké ceny se nerealizoval. Areál by bylo vhodné vyuţít pro TSM.
Odpověděl p. místostarosta – se současným vlastníkem areálu, p. Lokvencem, jednal.
Administrativní budova a menší část pozemku by byla vhodná na činnosti dle Strategického
plánu na sociální začleňování v romských komunitách. Zbývající větší část areálu by se dala
vyuţít pro TSM. Předběţná orientační cena je do tří milionů Kč. Doplnil p. starosta –
uvaţovaný nákup by byl z dotačních prostředků, které zmiňoval p. Oláh.

K bodu 8 závěr : P starosta poděkoval všem přítomným za účast na tomto, dá se říci
mimořádném zasedání zastupitelstva a konstatoval, ţe příští zasedání proběhne v závěru
měsíce června. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:20 hod.
Zapsal: Šimonovský

V Touţimi 28. 4. 2011

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

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

Ověřovatelé:
............................................
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ

..............................................
Mgr. Milan KADERA

