Zasedání Zastupitelstva města Touţim
Číslo : 4 / 2012
Datum: 20.09.2012
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim konaného dne 20.září 2012
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva.
V průběhu zasedání se v 19.30 hod. dostavil p. Liška. Omluven je p. Veverka, p.Hlous,
pí Slavíková, pí Hrůzová a p. Šikýř.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Odsouhlasení navrţeného programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání výsledku místního referenda a rozhodnutí o zastavení projektu výstavby
Sociálního centra v Touţimi
7. Projednání návrhu změny projektu regenerace náměstí J. z Poděbrad v Touţimi
8. Projednání nabídky na směnu pozemků
9. Projednání ţádostí o prodej nemovitého majetku
10. Projednání výsledku hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2012
11. Diskuze
12. Závěr
K bodu 1 : P. starosta zahájil v 17.10 hod. zasedání Zastupitelstva města Touţim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Konstatoval, ţe
přítomností 9 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.
K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva.
K navrţenému programu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 1/4/2012:
Zastupitelstvo schvaluje předloţený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 1/4/2012 bylo přijato.

K bodu 3
a p. Schierla.

:

P. starosta navrhl do komise pro ověřování zápisu pí Chaloupkovou

Návrh usnesení č. 2/4/2012:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

Janu Chaloupkovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
0
1

Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
0
1

Jiřího Schierla

Usnesení č. 2/4/2012 bylo přijato.
K bodu 4 : P. Kadera, předseda kontrolního výboru, předloţil zastupitelstvu zprávu
o plnění usnesení zastupitelstva z posledních dvou zasedání. Konstatoval, ţe všechna usnesení
byla splněna. Usnesení č. 17/2/2012 k ţádostem o prominutí úroků z prodlení – ţadatelům
bylo sděleno, ţe ţádost bude projednána aţ po úhradě nákladů řízení. Oba ţadatelé dosud
náklady řízení nehradí a tak úkol trvá dále, včetně stanovení pravidel pro prominutí úroků
z prodlení. Dále p. Kadera konstatoval, ţe p. starosta zpracoval a odeslal p. P. Vlčkovi
odpověď na jeho dopis určený p. starostovi a členům zastupitelstva. S odpovědí se zastupitelé
měli moţnost seznámit. Ve věci bezúplatného převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR,
dle usnesení č. 15/2/2012, zprávu doplnila pí Šnoblová. Nikdo z členů zastupitelstva neměl
připomínky.
Návrh usnesení č. 3/4/2012:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování.

pro návrh
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 3/4/2012 bylo přijato.
K bodu 5 : Předseda finančního výboru předloţil zastupitelstvu přehled rozpočtových
opatření schválených a provedených Radou města Touţim. K jednotlivým rozpočtovým
opatřením podal doplňující informace.
RO 28/2012 – částka 10 000,-Kč je neinvestiční příspěvek Karlovarského kraje pro
MŠ Touţim na akci „Mateřinka 2012“.
RO 29/2012 – částka 13 132,- Kč je příspěvek Úřadu práce na mzdu pro koordinátora
veřejné sluţby.

RO 30/2012 – částka 127 000,- Kč je určena na opravu městského opevnění ve Vodní
ulici.
RO 31/2012 – částka 480 000,- Kč je nájemné za I. čtvrtletí 2012 od společnosti
Městské lesy Touţim s.r.o.
RO 32/2012 – částka 300 000,- Kč je úprava poloţek rozpočtu v části komunální
sluţby a územní rozvoj jinde nezařazené.
RO 33/2012 – částka 13 132,- Kč je příspěvek Úřadu práce na mzdu pro koordinátora
veřejné sluţby.
RO 34/2012 – částka 70 000,- Kč je neinvestiční účelová dotace od Ministerstva vnitra
na částečné pokrytí nákladů spojených se zpracováním a předáním Pomocného
analytického přehledu.
RO 35/2012 – částka 60 000,- Kč je neinvestiční příspěvek Karlovarského kraje na
projekt obnova a značení cyklistických stezek na území města Touţim.
RO 36/2012 – částka 480 000,- Kč je nájemné za II. čtvrtletí 2012 od společnosti
Městské lesy Touţim s.r.o.
RO 37/2012 – částka 510 000,- Kč je účelový finanční příspěvek od Ministerstva
kultury na obnovu fasády zámeckého pivovaru.
RO 38/2012 – částka 6 520,- Kč je neinvestiční dotace od Karlovarského kraje na
odbornou přípravu SDH Touţim.
RO 39/2012 – částka 58 000,- Kč je neinvestiční dotace od Karlovarského kraje na
věcné vybavení SDH Touţim.
RO 40/2012 – částka 13 000 000,- Kč je určena na regeneraci náměstí J. z Poděbrad.
RO 41/2012 – částka 18 300,- Kč je určena na zajištění místního referenda.
RO 42/2012 – částka 20 000,- Kč neinvestiční příspěvek na zajištění výdajů
v souvislosti s přípravou volby prezidenta.
RO 43/2012 – částka 110 000,- Kč je neinvestiční příspěvek Karlovarského kraje na
opravu degradovaných zdí Dolního zámku.
RO 44/2012 – částka 90 000,- Kč je neinvestiční příspěvek Karlovarského kraje na
montáţ okapů a svodů na části střechy, včetně odvedení dešťové vody mimo objekt
Dolního zámku.
RO 45/2012 – částka 13 132,- Kč je příspěvek úřadu práce na mzdu koordinátora
veřejné sluţby.
RO 46/2012 – částka 150 000,- Kč je investiční příspěvek Karlovarského kraje na
grantový projekt s názvem „Škola pro ţivot“ určený pro ZŠ Touţim.
RO 47/2012 – částka 708 738,- Kč je neinvestiční příspěvek Karlovarského kraje na
grantový projekt s názvem „Škola pro ţivot“ určený pro ZŠ Touţim.
RO 48/2012 – částka 2 100,- Kč je příspěvek města pro Sdruţení linky bezpečí, o.s.,
k zajištění provozu Linky bezpečí.
Finanční výbor schválil rozpočtová opatření č. 28/2012 aţ 48/2012. K uvedeným
rozpočtovým opatřením neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 4/4/2012:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a schvaluje provedená
rozpočtová opatření č. 28/2012 aţ 48/2012.
Hlasování:
pro návrh
9
proti
0
zdrţel se
0
Usnesení č. 4/4/2012 bylo přijato.

K bodu
6
:
P. starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem místního referenda,
uskutečněného dne 7.září 2012, s otázkou „Souhlasíte s výstavbou Sociálního centra
v Touţimi?“. Místní referendum se setkalo s poměrně značným zájmem obyvatel města
Touţim.
Celkový počet oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky
Celkový počet platných hlasů
Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“
Celkový počet platných hlasů pro odpověď „NE“
Celkový počet oprávněných osob, které se zdrţely hlasování

3 091
1 213
1 209
89
1 113
7

Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky, byl 1 213
z celkového počtu 3 091 oprávněných osob, coţ je 39,2 % - místní referendum je platné.
Na otázku „Souhlasíte s výstavnou Sociálního centra v Touţimi?“ odpovědělo „NE“ 1 113
oprávněných osob, coţ je 36 % z oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob.
Tím byla splněna podmínka závaznosti místního referenda.
Návrh usnesení č. 5/4/2012:
a)

b)

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek místního referenda vyhlášeného
Zastupitelstvem města Touţim, konaného dne 7. září 2012, s otázkou „Souhlasíte
s výstavbou Sociálního centra v Touţimi?“ s tím, ţe místního referenda se
zúčastnilo 1 213 oprávněných osob, a z nich odpovědělo na otázku „NE“ 1 113
oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob, čímţ byla splněna
zákonná podmínka pro platnost i závaznost místního referenda.
Zastupitelstvo na základě výsledku místního referenda ukončuje veškeré práce na
projektu výstavby Sociálního centra v Touţimi. Z uvedeného důvodu bude na
Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámeno ukončení projektu Sociálního
centra Touţim a v souvislosti s tímto se nebude ani realizovat nákup uvaţovaného
areálu na pozemku p.č. st. 398/1 v k.ú. Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 5/4/2012 bylo přijato.
K bodu 7 : P. starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem na změnu projektu regenerace
náměstí Jiřího z Poděbrad, která představuje zachování zatravněného parku v části náměstí
v přibliţně stejném rozsahu jako nyní. V prvotní studii byl park zachován, ale z rozhodnutí
památkářů byl zpracován projekt se zadláţděním celé plochy náměstí. V současné době se
názor památkářů změnil a bylo by moţno parkovou úpravu zachovat. Tuto zásadní změnu
musí prodiskutovat zastupitelstvo. P. Schierl – bude mít tato změna vliv na rozpočet stavby?
Odpověděl p. starosta – cena stavby bude určitě niţší jiţ z toho důvodu, ţe cena zemních
prací spojených s úpravou povrchu parku je rozhodně niţší neţ cena ţulové dlaţby včetně
přípravy podkladu. P. Schierl – skutečně město ušetří? P. starosta – náklady budou rozhodně
niţší a to nejen z uvedeného důvodu, ale i proto, ţe původní kostky nalezené v různých
částech náměstí budou znovu pouţity. P. Hrůza – zůstanou zachovány autobusové zastávky?
Odpověděl p. starosta – zastávky budou zachovány, ta na straně parku bude částečně na jeho

hraně. P. Ţeníšek – těţko se dá rozhodnout, kdyţ není k dispozici vizualizace řešení, ale určitě
je příjemnější pro oko zachování parku. P. Schierl – nechápe, co se kolem projektu děje a
myslí si, ţe je to paskvil. Navrhl náměstí zaasfaltovat a ponechat řešení dalším generacím.
Celá koncepce je od začátku špatná, je ochoten akceptovat parkové řešení, pokud tam zůstane
zachována historická dlaţba. Oponoval p. starosta – kontrolních dnů se účastní fundovaní
lidé, sonda v parku ţádnou dlaţbu neodhalila. Nikdo nezmínil valounkovou dlaţbu kolem
kašny. Na provedení celoplošného archeologického průzkumu město nemá prostředky.
V závazném stanovisku je uvedeno, ţe nalezené původní štětové dlaţby zůstanou pod
povrchem zachovány. P. Schierl – do provádění přípravných prací měla být zapojena komise
pro kulturu, památky a cestovní ruch. Sonda v parku byla vykopána mělce, valounková dlaţba
je ve větší hloubce. Také rozmístění dalších sond nebylo správné. P. starosta – archeologický
průzkum prováděla společnost, která má oprávnění z Ministerstva kultury a rozmístění sond
na náměstí určovali pracovníci této společnosti. V současné době je stavba zastavena
z důvodu, ţe se něco našlo a nikdo si nedovolí případný nález zničit nebo odstranit. P. Schierl
– není proti regeneraci náměstí, ale řešení, které se schválilo, je špatné. Má špatné zkušenosti
i z práce památkářů. P. starosta vyzval členy komise, aby informovali o činnosti komise.
P. Hrůza – komise o této věci nejednala a p. Schierl, jako předseda komise mohl o informace
poţádat. P. Straka – o této problematice spolu mluvili. Nyní je třeba rozhodnout o zachování
parku s tím, ţe případně nalezené historické dlaţby zůstanou zachovány. P. Ţeníšek – projekt
regenerace náměstí je poměrně rozsáhlý a museli jej schválit příslušné odborné orgány a proto
by to neměl být paskvil, jak jej nazývá p. Schierl. P. Kadera – vyjádřil názor, ţe souhlasí se
zachováním parku v navrţeném rozsahu. Bude zde více zeleně a dojde k úspoře nákladů. Pí
Zemanová – projednávání koncepce regenerace náměstí se moc občanů nezúčastnilo, ale po
informaci o zadláţdění celé plochy náměstí byl kritizován nedostatek zeleně. Nyní je moţnost
zeleň na náměstí vrátit. P. Ţeníšek – navrhl oslovit o názor přítomnou veřejnost. P. Broţíček –
určitě je lepší ponechat zeleň a dlaţba, která je moţná půl metru pod povrchem ať tam zůstane
zachována. Je třeba začít dělat. P. Hosnédl – pamatuje náměstí z roku 1945 a je pro zachování
zeleně, ale s vyloučením nevhodných stromů. Dnešním důkazem nevhodné výsadby jsou
různě vysázené topoly a kaštanová alej v Plzeňské ulici. Doplnil p. starosta – prakticky
všechny stromy z náměstí budou odstraněny a budou nahrazeny vhodnými, méně rostoucími
listnáči. Toto rozhodnutí je součástí závazného stanoviska. P. Lakomý – na náměstí ţije
a velmi oceňuje význam stromů na náměstí nejen kvůli produkci kyslíku, ale i kvůli stínu
v letním období. Náměstí v současné době slouţí k jiným účelům neţ před několika staletími.
S odstraněním lip ale nesouhlasí. Paní Bernardová – budou u autobusových zastávek
přístřešky a řeší se také veřejné WC. Odpověděl p. starosta – u zastávek budou přístřešky,
veřejné WC se na náměstí neřeší. P. Straka – veřejné WC na náměstí není kam umístit.
Jednou z mála moţností je WC u Infocentra a cukrárny. Po další diskuzi o problematice
veřejné WC a autobusových zastávkách na náměstí p. starosta nechal hlasovat o návrhu na
zachování parku na náměstí.
Návrh usnesení č. 6/4/2012:
Zastupitelstvo schvaluje zachování zatravněného parku na části náměstí v rozsahu dle návrhu,
který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování.

pro návrh
proti
zdrţel se

8
0
1

Usnesení č. 6/4/2012 bylo přijato.

Dále p starosta seznámil zastupitelstvo s připomínkami MUDr. Weilguny a společnosti
A.P.S.A. Touţim k projektu regenerace náměstí v části Kostelní a Pivovarské ulice a vyzval
Ing. Weilgunyho, aby zastupitelstvu objasnil připomínky a návrhy. Navrhuje posunout jízdní
pruh na pravou stranu Kostelní ulice ve směru z náměstí. Na této straně nejsou z přilehlých
objektů ţádné výstupy a na druhé straně by vznikly mezi vjezdy parkovací místa. Dále
navrhuje parkovací místa pro potřeby lékařů a personálu v Pivovarské ulici. K návrhu
vyslovil několik připomínek p. starosta. V původním návrhu není řešen vjezd do dvora
společnosti A.P.S.A a dále mají poţadavek na několik parkovacích míst pro svoji potřebu.
Z tohoto důvodu p. starosta navrhl přeloţit parkovací místa v Kostelní ulici na pravou stranu
k bance a ponechat ji jednosměrnou směrem od náměstí. Navazující Pivovarská ulice jiţ není
součástí regenerace náměstí a bude dotčena pouze místem pro přecházení. P. Kadera –
souhlasí s oběma připomínkami, ale zastupitelstvo je zde nevyřeší, a proto navrhl pověřit p.
starostu řešením připomínek MUDr. Weilguny a společnosti A.P.S.A.společně s projektanty.
Ing. Weilguny nabídl pomoc při zpracování návrhů. Po další diskuzi o řešení dopravní situace
p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 7/4/2012:
Zastupitelstvo pověřuje p. starostu řešením připomínek MUDr. Weilguny a společnosti
A.P.S.A. Touţim v Kostelní ulici ve spolupráci s projektantem Ing. Volným a Ing.Weilguny.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 7/4/2012 bylo přijato.
K bodu 8 : a)
Zastupitelstvo projednalo nabídku Ing. J. Růţičky, Zemědělská činnost,
na směnu jeho lesních pozemků v k.ú. Bezděkov za zemědělsky vyuţívané pozemky města
v k.ú. Komárov. Jedná se o lesní pozemky:
p.č. 574/2 o výměře 935 m2 se zásobou dříví 44 m3
cena 36 016,- Kč
p.č. 950/10 o výměře 3 293 m2 se zásobou dříví 88 m3
cena 52 871,- Kč
p.č. 1180/2 o výměře 1 437 m2 se zásobou dříví 27 m3
cena 20 196,- Kč
Celkem
5 665 m2 se zásobou dříví 159 m3 cena 109 083,- Kč
Pozemky města:
p.č. 1316/1 o výměře 8 231 m2, ttp, cena dle BPEJ 1,58 Kč/m2
p.č. 1318 o výměře 8 574 m2, ost. plocha, cena 2,48 Kč/m2
Celkem
16 805 m2
cena

13 005,- Kč
21 264,- Kč
34 269,- Kč

Lesní pozemky navazují na lesní pozemky města a p. Růţička nepoţaduje další finanční
vyrovnání. P. Kadera - vzhledem k tomu, ţe lesní pozemky navazují na lesní pozemky města,
souhlasí s výměnou. P. Straka – při porovnání uvedené ceny našich pozemků dle BPEJ
a současných trţních cen zemědělských pozemků tato navrţená směna jiţ pro město není
vůbec výhodná, a proto navrhl ţádost odloţit a projednat aţ po schválení nových podmínek.
Oponoval p. Kadera, toto řešení není solidní vůči p. Růţičkovi. P. Pavlík – není jisté, zda
porosty odpovídají uvedenému stavu. P. Straka – město by se mělo chovat v kaţdém případě
trţně. Pí Zemanová – navrhla zamítnout návrh směny. P. Schierl – uvedl, ţe zemědělská půda
je strategický majetek města a neměla by se prodávat. Její hodnota bude narůstat.

Návrh usnesení č. 8/4/2012:
Zastupitelstvo schvaluje směnu lesních pozemků ve vlastnictví Ing. J. Růţičky, Zemědělská
činnost, p.č. 574/2 o výměře 935 m2, p.č. 950/10 o výměře 3 293 m2, p.č. 1180/2 o výměře
1 437 m2, všechny v k.ú. Bezděkov za zemědělsky vyuţívané pozemky ve vlastnictví města
Touţim p.č. 1316/1 o výměře 8 231 m2, p.č. 1318 o výměře 8 574 m2, oba v k.ú. Komárov.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

0
9
0

Usnesení č. 8/4/2012 nebylo přijato.
b)
Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu cen zemědělských pozemků určených
k prodeji. Dosud je cena při prodeji zemědělsky vyuţívaných pozemků stanovena dle BPEJ
(bonitování půdně ekologických jednotek). Ceny dle BPEJ jsou stanoveny vyhláškou
č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,
ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb. a týkají se pouze orné půdy a trvalého travního porostu.
Pro naše území se ceny pohybují v rozpětí od 1,07 – 4,65 Kč/m2. Některé pozemky nemají
BPEJ a v takovém případě se pouţívá průměrná základní cena zemědělských pozemků
uvedená ve vyhlášce č. 287/2007 Sb. Pro naše území se ceny pohybují od 1,52 – 2,72 Kč/m2.
Město by se mělo chovat trţně, jako kaţdý jiný prodávající, a proto by mělo nastavit takovou
cenu, která je trţní. V současné době se pohybují ceny pozemků určených k zemědělské
činnosti v rozmezí 80 000,- Kč aţ 100 000,- Kč za hektar. P. Straka – podpořil názor
p. Schierla na zemědělskou půdu a proto by ji město nemělo prodávat nebo v nejnutnějším
případě prodat za současnou trţní cenu. P. starosta – uvedl, ţe město prodává tyto pozemky
ve výjimečných případech. Pí. Šnoblová navrhla neschvalovat konkrétní prodejní ceny,
protoţe tyto ceny stále rostou. Podobná situace je také u nájemních cen za zemědělské
pozemky. P. Kadera – návrh vnímá jako zemědělské pozemky v zásadě neprodávat
a v nejnutnějším případě prodat za trţní cenu. P. Hrůza – souhlasí s názorem, ţe prodávat by
se nemělo za určené ceny, ale vţdy za ceny trţní. P. Schierl – navrhl do usnesení zahrnout
i trţní ocenění pozemků v případě směny.
Návrh usnesení č. 9/4/2012:
Zastupitelstvo zrušilo část usnesení č. 14/b/1/2011 – prodejní cenu zemědělských pozemků
vedených v katastru nemovitostí k vyuţití pro zemědělskou činnost dle BPEJ a schválila
s platností od 01.10.2012 realizovat případný prodej nebo směnu zemědělsky vyuţívaných
pozemků dle trţních cen.
Hlasování.

pro návrh
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 9/4/2012 bylo přijato.

K bodu 9 : a)
Zastupitelstvo projednalo ţádost E. Fedosejevové o koupi pozemku p.č.
929/7 o výměře 389 m2 v k.ú. Políkno, který vyuţívá jako zahradu. Stavební komise tuto
ţádost projednala a doporučuje prodej ţadatelce za cenu
25,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 10/4/2012:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 929/7 o výměře 389 m2 v k.ú. Políkno
u Touţimi E. Fedosejevové za cenu 25,- Kč/m2.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
0
1

Usnesení č. 10/4/2012 bylo přijato.
b)
Zastupitelstvo projednalo doplněnou ţádost P. Svatka o koupi bývalé poţární
zbrojnice v Radyni. Ţadatel nabízí zaplatit částku 30 000,- Kč, plus náklady na znalecký
posudek a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo na zasedání dne
21.06.2012 schválilo usnesením č. 18/2/2012 odstranění objektu bývalé hasičské zbrojnice
v Radyni. Nynější nabídka se jeví jako solidní. P. Hrůza – tato nabídka mu připadá
výhodnější neţ stavbu odstranit. P. Straka – navrhl do kupní smlouvy zařadit termín
provedení opravy. Můţe hrozit ponechání současného stavu po delší dobu. P. Kadera –
souhlasí s revokací usnesení o odstranění stavby a nijak by nového vlastníka neomezoval.
Pokud investuje do této stavby, určitě se bude snaţit ji opravit. P. Ţeníšek - podpořil návrh
p. Kadery, s ţadatelem jednal a věří, ţe opravu vlastními silami realizuje. Vzhledem k tomu,
ţe tato ţádost byla podána před zasedáním zastupitelstva a nebyl tedy záměr na prodej
projednán v radě, je nyní na zastupitelstvu schválit nejdřív záměr na prodej. V průběhu
projednávání tohoto bodu se v 19:30 hod. dostavil člen zastupitelstva Miroslav Liška a doplnil
počet přítomných členů zastupitelstva na deset.
Návrh usnesení č. 11/4/2012:
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 18/2/2012 ze zasedání zastupitelstva dne 21.06.2012
a schvaluje záměr na prodej bývalé hasičské zbrojnice v Radyni.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

10
0
0

Usnesení č. 11/4/2012 bylo přijato.
K bodu 10 : P. starosta předloţil zastupitelstvu hospodaření města a příspěvkových
organizací za I. pololetí letošního roku.
Příjmy města byly naplněny na 54,50 % upraveného rozpočtu a z toho:
daňové příjmy jsou plněny na 51,45 %,
nedaňové příjmy jsou plněny na 81,73 %,
kapitálové příjmy jsou plněny na 64,19 %.

Město obdrţelo dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 1 441 184,- Kč a od Karlovarského
kraje ve výši 491 830,80 Kč.
Výdaje byly čerpány ve výši 48,36 % upraveného rozpočtu. Z větších akcí se realizovala
oprava městského opevnění a odbahnění rybníka v Prachometech a Bezděkově. Další akce
jsou rozpracované a budou vyúčtovány ve II. pololetí.
Hospodaření příspěvkových organizací:
ZŠ Touţim – výsledek hospodaření z hlavní činnosti
+ 719 658,46 Kč
z hospodářské činnosti
+ 60,- Kč
MŠ Touţim – výsledek hospodaření z hlavní činnosti
+ 27 672,84 Kč
z hospodářské činnosti
+ 60 535,19 Kč
ZŠPaMŠ Touţim – výsledek hospodaření z hlavní činnosti
+ 1 409 530,43 Kč
ZUŠ Touţim – výsledek hospodaření z hlavní činnosti
+ 543 182,- Kč
BH města Touţim – výsledek hospodaření z hlavní činnosti
+ 107 282,97 Kč
TSM Touţim – výsledek hospodaření z hlavní činnosti
+ 1 649 777,45 Kč
Teplárenství – výsledek hospodaření z hlavní činnosti
- 3 599 748,86 Kč
Výsledek teplárenství je důsledkem způsobu účtování. Na konci účetního období dojde
k ročnímu vyúčtování tepla a zúčtování záloh ve sledovaném roce. Hospodaření ostatních
příspěvkových organizací je velmi dobré, i kdyţ hlavně u škol budou výdaje čerpány
především v době letních prázdnin.
Návrh usnesení č. 12/4/2012:
Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření města Touţim a příspěvkových organizací za
I. pololetí 2012.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se
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0
0

Usnesení č. 12/4/2012 bylo přijato.
K bodu 11 diskuze : V úvodu p. starosta objasnil proč se zastavily práce na regeneraci
náměstí. Ve výkopu kanalizace byla nalezena studna a část dřevěného potrubí a přivolaní
archeologové a památkáři nález zdokumentovali a v práci by se mohlo pokračovat. Zatím se
však nepokračuje a to z toho důvodu, ţe se zpracovává prováděcí dokumentace. V podkladech
od geodetů byly zjištěny nesrovnalosti a tak se zpracování dokumentace protáhlo. Konkrétně
se jedná o projekt kanalizace na odvod dešťové vody od nemovitostí a ze samotného náměstí.
P. Schierl – bude nás tato dokumentace něco stát? Odpověděl p. starosta – náklady na tuto
dokumentaci byly součástí nabídky Metrostavu.P. Schierl – na stránkách města jsou údaje
o výběrovém řízení, ale tabulka poloţkového rozpočtu neobsahuje ceny. Odpověděl
p. starosta – k výběrovému řízení byl zpracován slepý výpočet výměr, který slouţil jako
podklad k vypracování cenové nabídky. Situaci na stránkách prověří. P. Ďuriš – zeptal se, zda
se prověřil stav vodovodu a kanalizace na náměstí, aby se nemuselo vzápětí znovu kopat
a dále se nesmířil s autobusovými zastávkami na náměstí a na Malém náměstí. Na uvedené
argumenty a připomínky odpověděl p. starosta.
Dále p. starosta informoval o problému s vlhkostí v novém DPS. Do stavby byly umístěny
vysoušeče a intenzivně se větrá. Nové byty se začnou obsazovat od listopadu 2012.

P. Schierl – zeptal se, zda bude předloţena zpráva o hospodaření v městských lesích.
Odpověděl p. starosta – ke konci září bude zpracována zpráva, která bude předloţena na
příštím zasedání zastupitelstva. K finančnímu hospodaření uvedl, ţe jsou zaplaceny dva
čtvrtletní nájmy, další se bude platit ke konci září a informoval o stavech na finančních
účtech.
P. Ďuriš – kdy bude dokončena akce pokládky kabelů v Druţstevní ulici před jeho
nemovitostí? Chodník před jeho garáţí a překopy komunikace nejsou dosud uvedeny do
původního stavu. Odpověděl p. starosta – stavba byla před několika roky zkolaudována
a městem přebrána. Firma několikrát závady odstraňovala, ale stav je pořád špatný. Současný
stav bude konzultován s p. Kokešem.
K bodu 12 závěr : P. starosta popřál hodně zdraví pí Kamile Hrůzové, úspěšné zvládnutí
mateřství a brzký návrat mezi členy zastupitelstva. Poděkoval všem přítomným členům
zastupitelstva a hostům za účast a ve 20:10 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

V Touţimi 20.09.2012

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

Ověřovatelé:

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

............................................
Ing. Jana CHALOUPKOVÁ

...........................................
Jiří SCHIERL

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

