Zasedání Zastupitelstva města Touţim
Číslo : 3 / 2012
Datum: 09.08.2012
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim konaného dne 9. srpna 2012
Přítomni: Dle prezenční listiny je přítomno od začátku zasedání 10 členů zastupitelstva.
V průběhu zasedání se v 17.15 hod. dostavila pí Hrůzová a p. Hrůza. Omluven je p. Hlous,
p. Liška a p. Šikýř.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Odsouhlasení navrţeného programu
Volba ověřovatelů zápisu
Představení strážníka městské policie a informace o jeho dosavadní činnosti
Stanovení výše odměn pro členy okrskových komisí a místní komise, zřízených
k zajištění průběhu místního referenda
6. Nabídka pozemků ke směně
7. Diskuze
8. 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 10 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.
K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva
a navrhl doplnit program o bod číslo 4 – Představení strážníka městské policie a informace
o jeho činnosti s tím, ţe původní body 4 – 7 budou body 5 - 8. K navrţenému programu
neměl nikdo další připomínky.
Návrh usnesení č. 1/3/202:
Zastupitelstvo schvaluje předloţený program zasedání zastupitelstva doplněný o bod č. 4.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

10
0
0

Usnesení č. 1/3/2012 bylo přijato.

K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověřování zápisu p. Veverku a p. Ţeníška.
Návrh usnesení č. 2/3/2012:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

Václava Veverku
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

9
0
1

pro návrh
proti
zdrţel se

9
0
1

Jiřího Ţeníška
Hlasování:

Usnesení č. 2/3/2012 bylo přijato.
K bodu 4 : P. starosta představil zastupitelstvu stráţníka Městské policie Touţim,
p. Karla Hermanna z Teplé a jemu představil přítomné členy zastupitelstva. Dále vyzval
p. Hermanna o sdělení svých zkušeností a poznatků z dosavadní činnosti v našem městě.
P. Hermann uvedl, ţe se průběţně seznamuje s problematikou města a obyvateli. Je
překvapen dobrým vztahem obyvatel k jeho osobě. Za dobu své činnosti nestačil ještě vše
poznat a tak dále vyzval členy zastupitelstva o sdělení problémových míst a podnětů k řešení.
Jedním z prvních problému, které musel řešit, je problémové chování několika partiček dětí
a mládeţe. Dalším problémem je parkování automobilů na zakázaných místech, které bude
postupně řešit. Informace doplnil p. místostarosta – sluţebna městské policie je na náměstí
J. z Poděbrad, ve druhém poschodí domu č.p. 104. Pí Slavíková – upozornila na chování
starších dětí na dětském hřišti na Sídlišti ve večerních a nočních hodinách. Nemá sílu ani
odvahu na řešení toho problému. Doplnil p. Hermann – ví o tomto problému, je třeba volat
policii a následně s ní spolupracovat, poskytnout důkazový materiál a podobně. Pí Hrůzová
– upozornila na narůstání nepořádku na nádvoří u Lékárny pod smrkem. P. Hrůza – řešil se
nějaký problém s pejskaři – úklid exkrementů? P. Hermann odpověděl, ţe zatím se s tímto
problémem nesetkal. Uniforma působí na chovatele psů dobře. P. Kadera – v zájmu lepší
práce stráţníka je třeba zajistit ještě jednoho stráţníka. Odezva obyvatel je velmi kladná.
P. Hermann navrhl uvaţovat o pořízení sluţebního psa, který je prakticky členem hlídky. Je
ochoten se o psa starat. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Při projednávání tohoto bodu se dostavila pí Hrůzová a p. Hrůza a doplnili počet přítomných
zastupitelů na 12.
K bodu 5 : P. starosta informoval členy zastupitelstva, ţe v souvislosti s přípravou
místního referenda s otázkou „Souhlasíte s výstavbou Sociálního centra v Touţimi?“, které se
bude konat v pátek 7. září 2012, musí zastupitelstvo schválit výši odměn za výkon funkce
člena okrskové a místní komise. K zajištění průběhu místního referenda budou ustaveny tři
okrskové komise a jedna místní komise, které musí mít po čtyřech členech. Okrskové komise
řídí průběh hlasování a zjišťují výsledek hlasování ve svém okrsku, místní komise zpracuje
celkový výsledek hlasování z výsledků okrskových komisí. Dle zákona o místním referendu

je výše odměny maximálně ve výši jedné pětiny minimální mzdy pro předsedu komise a jedné
sedminy pro člena komise. Maximální výše odměny pro předsedu komise je 1 600,- Kč a pro
člena komise 1 143,- Kč. Vzhledem k tomu, ţe hlasování v místním referendu bude probíhat
v jednom dnu, je navrţena odměna pro předsedu komise ve výši 1 000,- Kč a pro člena
komise ve výši 800,- Kč. Z rozpočtu města bude uhrazena celková částka 13 600,- Kč, plus
zákonné odvody. Referendum proběhne od 8 hodin do 20 hodin. P. Kadera – budou náklady
na referendum do 30 tis. Kč, jak bylo schváleno zastupitelstvem? Odpověděl p. starosta
– mimo uvedené náklady jsou ještě náklady na tisk hlasovacích lístků ve výši 1 800,- Kč
a nějaké kancelářské potřeby. Schválené náklady nebudou dočerpány.
Návrh usnesení č. 3/3/2012:
Zastupitelstvo schvaluje odměnu pro předsedy okrskových komisí a místní komise ve výši
1 000,- Kč a pro členy komisí ve výši 800,- Kč, k zajištění místního referenda s otázkou
„Souhlasíte s výstavbou Sociálního centra v Touţimi?“, konaného dne 07.09.2012.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 3/3/2012 bylo přijato.

K bodu 6 : P. starosta předloţil členům zastupitelstva nabídku Lesů ČR, s.p., Lesní
správa Touţim, na směnu pozemků v k.ú. Neţichov. Jedná se o dva lesní pozemky o celkové
výměře 11 539 m2 a jeden pozemek, mokřinu, o výměře 12 023 m2. Mokřina a jeden lesní
pozemek sousedí s pozemky města, ale pro město nemají ţádný větší význam. Doplnil
p. Veverka – jedná se o zamokřené údolí, na lesních pozemcích je borovice a různorodý
náletový porost. Z hlediska lesního hospodaření nezajímavé porosty.
Návrh usnesení č. 6/3/2012:
Zastupitelstvo vzalo nabídku Lesů ČR, s.p., Lesní správy Touţim, na směnu pozemků na
vědomí s tím, ţe ji nebude akceptovat.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 6/3/2012 bylo přijato.
K bodu 7 : Na úvod diskuze p. starosta předal členům zastupitelstva otevřený dopis
p. Petra Vlčka, adresovaný p. starostovi a členům zastupitelstva.
P. starosta – informoval, ţe dnešního dne proběhlo slavnostní zahájení regenerace náměstí
J. z Poděbrad, v příštím týdnu se uskuteční jednání s památkáři o konečné podobě
regenerovaného náměstí v souvislosti s provedeným archeologickým průzkumem. Probíhají
rekonstrukce chodníků v Touţimi, byl dokončen chodník v Třebouni, připravuje se chodník
v Prachometech. Bylo dokončeno dětské hřiště na Hájence a byl zkolaudován nový dům

s pečovatelskou sluţbou. Po odstranění drobné závady se začnou podepisovat nové nájemní
smlouvy. Ještě se připravují chodníky na Malém náměstí a kolem Bastily. Příští týden se
začne s opravou průtahu městem od sídla záchranky po Plzeňské ulici k domu č.p. 164.
Probíhá informační akce Agentury pro sociální začleňování k projektu Sociálního centra
v Touţimi. Bude následovat veřejné projednání a místní referendum. Tyto akce organizuje
a financuje agentura.
P. Schierl – u stánku agentury byl, ale chyběly zde informace o městě, které tyto pracovnice
neznaly. Odpověděl p. starosta – tato akce je plně v reţii agentury, ţádné informace o městě si
pracovnice nevyţádaly. P. starosta osobně hovořil s pí Otajovičovou, nic nepoţadovala.
P. Schierl – zeptal se, proč rada schválila kladné vyjádření k licenci na autobusovou linku
Bečov, Touţim, Ţlutice, Lubenec, Blatno, která kopíruje ţelezniční trať. Odpověděl
p. starosta – je známo, jak dlouho trvá cesta vlakem z Bečova do Blatna, cesta autobusem je
podstatně rychlejší. Má informaci o tom, ţe město Ţlutice tuto linku nepodpořilo, a proto se
pravděpodobně nebude realizovat. Je otázkou zda se vyplatí souběţná autobusová linka, kdyţ
je známo, kolik cestujících jezdí vlakem. To je však záleţitost Karlovarského kraje, který
dopravu financuje. Doplnil p. místostarosta – je to další sluţba a alternativa pro lidi. P. Schierl
- je nebezpečí, ţe v případě provozování autobusové linky se osobní doprava na ţelezniční
trati zruší a to by byla velká škoda pro celý region. Problém je v tom, ţe ţelezniční dopravu si
řeší kraje samostatně a pak dochází k tomu, ţe jednotlivé spoje na hranicích krajů na sebe
nenavazují. Doplnil p. starosta – posouzení potřebnosti jednotlivých linek je v kompetenci
koordinátora, který by měl mít dostatek informací o potřebě jednotlivých linek a zvaţovat
účelné vyuţití finančních prostředků. P. starosta přislíbil, ţe na příštím zasedání podá
informaci o aktuálním stavu těchto linek.
K dopisu p. Vlčka p. starosta uvedl, ţe ne vše co je uvedeno ve fotodokumentaci odpovídá
současnému stavu, některé věci byly opraveny. Zpracuje odpověď na tento dopis a na příštím
zasedání zastupitelstva můţeme tuto problematiku projednat. Zpracovaná odpověď bude
zaslána členům zastupitelstva.
Na závěr diskuze p. starosta objasnil situaci kolem chodníku v Prachometech.
K bodu 8 závěr :
P. starosta poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva
a hostům za účast a v 18.20 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

V Touţimi 09.08.2012

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

Ověřovatelé:

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

................................................
Václav VEVERKA

...............................................
Ing. Jiří ŢENÍŠEK

