Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo : 6/2013
Datum: 12.12.2013
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim konaného 12. prosince 2013
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 11 členů zastupitelstva.
Omluveni jsou Miroslav Liška, Jiří Schierl, Václav Veverka a Robert Hrůza.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání návrhu na poskytnutí finančních prostředků HZS Karlovarského kraje na
rok 2014
7. Projednání návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2014
8. Projednání rozpočtového výhledu města Toužim na rok 2015 a rok 2016
9. Projednání žádosti o odkoupení pozemku
10. Projednání záměrů na prodej pozemků
11. Projednání návrhů na vyřazení poškozené a neopravitelné techniky
12. Projednání návrhu na odpis pohledávky
13. Projednání žádosti o výmaz zástavního práva smluvního
14. Projednání návrhu odměn pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
15. Projednání návrhů smluv o přidělení neinvestičních dotací pro SDH Toužim
16. Projednání žádosti MAS Vladař
17. Projednání uznávacího prohlášení a dohody o splátkách
18. Projednání dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Regenerace nám. Jiřího
z Poděbrad, Toužim“
19. Projednání návrhu na jmenování členů školských rad za zřizovatele
20. Diskuze
21. Závěr
K bodu 1 : P. starosta zahájil v 17:10 hod. zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Konstatoval, že
přítomností 11 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.
K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva
a navrhl doplnění programu o bod 19, projednání návrhu na jmenování členů školských rad
zřizovatelem. Jedná se o jednu třetinu členů školských rad při ZŠ Toužim a ZŠaMŠ Toužim,
kterým skončilo tříleté funkční období. Původní body programu č. 19 a 20 budou nově body č.
20 a 21.

Návrh usnesení č. 1/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje přednesený program zasedání zastupitelstva doplněný o bod č. 19.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 1/6/2013 bylo přijato.
K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověřování zápisu pí Ing. Janu Chaloupkovou
a p. Ing. Jiřího Ženíška.
Návrh usnesení č. 2/6/2013:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

Ing. Janu Chaloupkovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Ing. Jiřího Ženíška
Hlasování:

Usnesení č. 2/6/2013 bylo přijato.
K bodu 4 : P. Kadera, předseda kontrolního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu
o plnění usnesení zastupitelstva a rady.
Usnesení č. 3/4/2013 – zastupitelstvo ukládá radě vytvořit pracovní skupinu k vytvoření
evidence veřejně přístupných cest, stezek a pěšin. Rada připravuje metodiku potřebnou pro
založení evidence, úkol trvá.
Usnesení č. 5/5/2013 – prodej pozemku Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Karlových
Varech, smlouva o prodeji byla předložena Úřadu práce k projednání a podpisu.
Ostatní usnesení zastupitelstva jsou splněna.
Návrh usnesení č. 3/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 3/6/2013 bylo přijato.

K bodu 5
: P. Ženíšek, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu
finančního výboru, který se zabýval návrhem rozpočtu města Toužim na rok 2014
a rozpočtovými opatřeními schválenými a provedenými Radou města Toužim. K návrhu
rozpočtu na rok 2014 neměl finanční výbor žádné připomínky a doporučil zastupitelstvu jeho
schválení. Dále seznámil zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými opatřeními a k některým
podal doplňující informace.
RO 45/2013 – částka 400 000 Kč je dotace MK na obnovu fasády bývalého pivovaru.
RO 46/2013 – částka 346 332,79 Kč je dotace Karlovarského kraje na projekt „Škola
pro život“ pro ZŠ Toužim.
RO 47/2013 – částka 200 000 Kč je dotace MK z Programu regenerace MPZ na rok
2013. Byla provedena oprava části krovu Horního hradu v areálu zámku a oprava
fasády kostela.
RO 48/2013 – částka 55 000 Kč je určena na opravu osvětlení přechodu u ZŠ, opravu
veřejného osvětlení u bývalé Trioly a v Plzeňské ulici u č.p. 344.
RO 49/2013 – částka 22 000 Kč je určena na opravu kanalizace u domu č.p. 363
v Plzeňské ulici.
RO 50/2013 – částka 8 000 Kč je úprava položek v rozpočtu SPOZ.
RO 51/2013 – částka 36 000 Kč je úprava položek v části rozpočtu péče o veřejnou
zeleň.
RO 52/2013 – částka 70 000 Kč jsou vícepráce na akci „Zateplení Městského úřadu
Toužim“.
RO 53/2013 – částka 56 000 Kč je určena na pořízení kamerového systému na budově
MěÚ Toužim.
RO 54/2013 – částka 20 000 000 Kč je úvěr na regeneraci nám. Jiřího z Poděbrad,
Toužim.
RO 55/2013 – částka 99 290 Kč jsou prostředky na úhradu výdajů na volby do PS
Parlamentu ČR.
RO 56/2013 – částka 72 000 Kč je určena na nákup akcií Komunální odpadové
společnosti.
RO 57/2013 – částka 22 000 Kč je na doplnění mobiliáře na Malém náměstí.
RO 58/2013 – částka 18 000 Kč je určena na zabezpečení stavby v Krásném Údolí.
RO 59/2013 – částka 148 000 Kč je určena na zhotovení novinového stánku na náměstí.
RO 60/2013 – částka 443 000 Kč je odvod daně z přidané hodnoty.
RO 61/2013 - částka 9 000 Kč je poplatek za uložení kanalizační přípojky u Sokolovny
do komunikace.
RO 62/2013 – částka 35 000 Kč je určena na nákup výbojek do veřejného osvětlení.
RO 63/2013 – částka 365 000 Kč je určena na pořízení kamerového systému na
náměstí.
RO 64/2013 – částka 10 000 Kč je daň z převodu nemovitostí – prodej pozemků.
RO 65/2013 – částka 64 000 Kč je úprava položek v rozpočtu sociálního fondu.
RO 66/2013 – částka 6 000 Kč je určena na nákup tiskárny pro Městskou knihovnu.
RO 67/2013 – částka 5 000 000 je určena na financování akcí zateplení budovy č.p. 333
– TSM Toužim a budovy č.p. 424 – zdravotní středisko.
RO 68/2013 – částka 378 000 Kč je určena na úpravu blokových předávacích stanic
tepla na Sídlišti.
RO 69/2013 – částka 85 500 Kč je určena na zabezpečení stavby v Krásném Údolí.
RO 70/2013 – částka 11 000 Kč je určena na nákup notebooku pro SDH Toužim.
RO 71/2013 – částka 178 080 Kč je dotace Karlovarského kraje pro SDH Toužim na
zakoupení pracovních stejnokrojů, dýchacích přístrojů a protipovodňového vybavení.
RO 72/2013 – částka 1 000 000 Kč je určena na financování regenerace náměstí.

K uvedeným rozpočtovým opatřením neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 4/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru se stanoviskem k návrhu rozpočtu
města Toužim na rok 2014 a schvaluje provedená rozpočtová opatření č. 45/2013 až 72/2013.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 4/6/2013 bylo přijato.
K bodu 6 : P. starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků na rok 2014, z rozpočtu města Toužim, pro HZS Karlovarského kraje ve výši
250 tis. Kč. Je to již třetí smlouva na poskytnutí prostředků v této výši. Prostředky budou
použity na stavební úpravy stanice v Toužimi, a to na 2. etapu rekonstrukce. P. starosta doplnil
informaci o fakt, že HZS Karlovarského kraje předalo bezúplatně městu Toužim požární
vozidlo TATRA v hodnotě cca 3 mil. Kč. Je pravda, že poskytnuté finanční prostředky jsou
kompenzací za předané vozidlo, ale tyto prostředky jsou využívány výhradně na rekonstrukci a
modernizaci stanice v Toužimi. Je pouze na zastupitelstvu, kolik prostředků a jak dlouho je
budeme poskytovat. Doplnil p. místostarosta – po získání novějšího požárního vozidla ještě
máme naše staré, které se snažíme prodat za částku cca 500 tis. Kč. Zatím se však zájemce
nenašel. Navrhl schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků a doporučil minimálně
ještě jednou příspěvek poskytnout, a to vzhledem k tomu, že se tyto prostředky využívají na
úpravu a vybavení stanice v Toužimi. Doplnil p. starosta – na podané inzeráty se zatím nikdo
nepřihlásil, zájem projevila pouze obec Verušičky, která však nabízí pouze částku 250 tis. Kč.
Tato částka nesplňuje naše představy, a proto budeme dále hledat jiného zájemce s výhodnější
nabídkou. Nelze však čekat dlouhou dobu. P. Kadera – souhlasí s uvedeným postupem, ale
nemělo by se čekat déle než jeden rok. Pokud v této době nebude výhodnější nabídka, souhlasí
s prodejem i za cenu 250 tis. Kč. P. starosta – staré auto již měsíc stojí, je však udělána
technická prohlídka a auto je v relativně dobrém stavu. Nabízená částka 250 tis. Kč je malá.
K návrhu smlouvy neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 5/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Toužim na rok
2014 ve výši 250 tis. Kč organizační složce státu – Hasičskému záchrannému sboru
Karlovarského kraje, které budou využity jako investiční výdaje na stavební úpravy stanice
v Toužimi.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 5/6/2013 bylo přijato.

K bodu 7 : P. starosta uvedl projednání návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2014
a předal slovo pí Krátké, která připravila návrh rozpočtu. Pí Krátká zastupitelstvu objasnila
jednotlivé položky příjmové stránky rozpočtu, a jak tyto položky ovlivnil vývoj daňových
příjmů v letošním roce, prvním roce po změně rozpočtového určení daní. Výdajová část je
značně ovlivněna doplatkem za regeneraci náměstí Jiřího z Poděbrad a splátkami úvěru na tuto
akci. Do příjmů nejsou zahrnuty předpokládané dotace, a tak v průběhu roku bude možné
dodatečně zařadit některé odložené investiční akce. Také u většiny příspěvkových organizací je
vidět částečné omezení příspěvku na činnost. Rozpočtové příjmy tvoří daňové příjmy ve výši
38 620 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 4 669 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši
10 tis. Kč. Celkové příjmy jsou 43 299 tis. Kč. Celkové výdaje jsou 44 154 tis. Kč. Objasnila
některé nové položky ve výdajové části rozpočtu. Rozpočet je sestaven jako schodkový, se
zapojením zůstatku ve výši 855 tis. Kč. Doplnil p. starosta – navržený rozpočet je mírně
schodkový, jsou omezeny investiční akce, které se však budou moci v případě získání dalších
prostředků dodatečně zařadit. P. Kadera – rozpočet na rok 2013 byl poprvé schvalován před
začátkem roku, bez znalosti výsledku hospodaření za předcházející rok. Požádal o informaci,
zda rozpočet na letošní rok byl nastaven správně. Odpověděl p. starosta – loni to bylo o to
horší, že se měnilo rozpočtové určení daní. Snažili jsme se trefit do příjmu z daní a to se
celkem povedlo, i když podle posledních údajů budou příjmy o něco vyšší. P. Kadera – je větší
nárůst v příjmech z hracích automatů. Odpověděla pí Krátká – vycházeli jsme z příjmů
v letošním roce, které jsou již přes 300 tis. Kč. Nikdo další neměl připomínky.
Návrh usnesení č. 6/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok 2014 jako rozpočet schodkový, se
zapojením zůstatku z minulých let ve výši 855 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 6/6/2013 bylo přijato.
K bodu 8 : Pí Krátká předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu na rok 2015
a rok 2016. Rozpočtový výhled na rok 2015 předpokládá vyrovnaný rozpočet s celkovými
příjmy ve výši 48 505 tis. Kč a výdaji ve stejné výši. Rozpočtový výhled na rok 2016
předpokládá příjmy ve výši 48 900 tis. Kč a výdaje ve výši 51 650 s tím, že schodek ve výši
2 750 tis. Kč bude financován ze zůstatku minulých let. K návrhu rozpočtového výhledu neměl
nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 7/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na rok 2015 a rok 2016.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 7/6/2016 bylo přijato.

K bodu 9 : Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti STROM Praha a.s., středisko
STROM Sever, Toužim, o koupi pozemku p.č. 307/3 o výměře 1 229 m2 v k.ú. Toužim.
Stavební komise žádost projednala a konstatovala, že vzhledem k umístění sítí na tomto
pozemku je omezená možnost výstavby. Žadatel byl s tímto stavem seznámen a na koupi trvá
z důvodu ucelení svého areálu. Komise doporučila prodej pozemku a stanovení prodejní ceny
ponechala na zastupitelstvu, protože druh a využití pozemku jednoznačně nesplňuje stanovené
cenové kategorie. Doplnil p. starosta – o tento pozemek měl zájem jeden stavebník, ale po
seznámení se sítěmi v pozemku od záměru odstoupil. Nyní je třeba určit prodejní cenu a navrhl
cenu 35 Kč/m2. P. Kadera – pokud zájemce zná stav pozemku a má o něj zájem je pro prodej
za uvedenou cenu. P. Pavlík – navrhl cenu 50 Kč/m2. Pí Chaloupková – mohlo by se vycházet
z ceny za nezasíťovaný pozemek pro stavbu, která je 65 Kč/m2 a navrhla tuto cenu schválit
jako prodejní cenu pro tento případ.
Návrh usnesení č. 8/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 307/3 o výměře 1 229 m2 v k.ú. Toužim
společnosti STROM Praha a.s., středisko STROM Sever, Karlovarská 423, Toužim, za cenu
65,- Kč/m2, plus správní poplatek 1 000 Kč a daň o nabytí nemovitosti.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 8/6/2013 bylo přijato.
K bodu 10 : Zastupitelstvo projednalo dva, radou neschválené, záměry na prodej pozemků.
Žádosti jsou koncipovány tak, že v případě neschválení prodeje požadují žadatelé nájem
pozemků.
a)
Záměr na prodej pozemku p.č. 34/1 o výměře 1 324 m2 v k.ú. Smilov k rekreačním
účelům. Rada záměr na prodej neschválila z důvodu, že tento pozemek je součástí návsi ve
Smilově, a také z důvodu nejednoznačnosti žádosti zda prodej nebo nájem. Zastupitelstvo se
z důvody rady ztotožnilo a bylo navrženo uvedený pozemek pouze pronajmout.
Návrh usnesení č. 9/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na nájem pozemku p.č. 34/1 o výměře 1 324 m2 v k.ú. Smilov.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 9/6/2013 bylo přijato.
b)
Záměr na prodej pozemku p.č. 228/5 o výměře 454 m2 v k.ú. Luhov. V tomto případě
rada záměr na prodej neschválila především z důvodu následného zamezení přístupu na
sousední pozemek města. I v tomto případě se zastupitelstvo ztotožnilo s tímto důvodem a bylo
navrženo také tento pozemek pouze pronajmout.

Návrh usnesení č. 10/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na nájem pozemku p.č. 228/5 o výměře 454 m2 v k.ú. Luhov.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 10/6/2013 bylo přijato.
K bodu 11 : a) Zastupitelstvo projednalo žádost příspěvkové organizace TSM Toužim
o vyřazení poškozené a neopravitelné techniky. Jedná se o tato zařízení:
inv. č. 103 Čistící zařízení STERIMOB
poř. cena
27 200 Kč
Jedná se o zařízení na mytí automobilů, které bylo pořízeno v roce 1988. V současné
době je zařízení zcela nefunkční a vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů
neopravitelné.
inv. č. 35 Samojízdný žací stroj AJ 15,5 HP
poř. cena
75 640 Kč
Jedná se o sekačku využívanou na údržbu travnatého fotbalového hřiště, která byla
pořízena v roce 2000. V současné době je stroj vysoce opotřebovaný a je na něm
závada, která je vzhledem ke stáří a nedostupnosti náhradních dílů neopravitelná.
Návrh usnesení č. 11/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení poškozené a neopravitelné techniky z majetku p.o. TSM
Toužim inv. č. 103 čistící zařízení STERIMOB s pořizovací cenou 27 200 Kč a inv. č. 35
samojízdný žací stroj AJ 15,5 HP s pořizovací cenou 75 640 Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 11/6/2013 bylo přijato.
b)
Zastupitelstvo projednalo žádost příspěvkové organizace MŠ Toužim o vyřazení
zastaralé, poškozené a neopravitelné techniky. Jedná se o tuto techniku:
inv. č. 7201000/03 PC PROVIEW
poř. cena
57 856,50 Kč
Jedná se o stolní počítač pořízený v roce 1995. V současné době je zastaralý a nefunkční,
inv. č. 000166/00
Sestava PC
poř. cena
27 425,50 Kč
Jedná se o počítačovou sestavu pořízenou v roce 1995. V současné době je zastaralá
a nefunkční.
inv. č. 454017/94
Vysavač VORWERK
poř. cena
26 800 Kč
Jedná se o vysavač, který je silně opotřebovaný, má poškozený elektromotor, je
nefunkční a neopravitelný.

Dle dodatečné informace jsou zpracovány odborné posudky na vyřazení uvedené techniky.
Návrh usnesení č. 12/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení zastaralé, poškozené a neopravitelné techniky z majetku p.o.
Mateřská škola Sídliště 429, Toužim, inv. č. 7 201 000/03 PS PROVIEW s pořizovací cenou
57 856,50 Kč, inv. č. 000 166/00 sestavu PC s pořizovací cenou 27 425,50 Kč a inv. č.
454017/94 vysavač VORWERK s pořizovací cenou 26 800 Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 12/6/2013 bylo přijato.
K bodu 12 : Zastupitelstvo projednala žádost příspěvkové organizace Bytové hospodářství
města Toužim o souhlas s odpisem pohledávky dlužníka p. K. Mottla, který dne 17.05.2013
zemřel. V pohledávce za nájemné a služby ve výši 182 578,30 Kč jsou zahrnuty zůstatky
jednotlivých platebních rozkazů a náklady řízení. Město Toužim se připojilo k dědickému
řízení, které však Okresní soud v Karlových Varech pro nemajetnost p. K. Mottla zastavil.
Návrh usnesení č. 13/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky p. K. Mottla ve výši 182 578,30 Kč z účetnictví
p.o. Bytové hospodářství města Toužim z důvodu úmrtí dlužníka dne 17.05.2013 bez
zanechání majetku.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 13/6/2013 bylo přijato.
K bodu 13 : Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Hudečkových o výmaz zástavního
práva smluvního na nemovitosti:
dům č.p. 35 postavený na pozemku st.p.č. 34/1 v k.ú. Krsy a pozemky p.č. st. 34/1;
p.č. st. 34/3; p.č. 24/2; p.č. 24/3; p.č. 26/2 a p.č. st. 986/1, vše v k.ú. Krsy.
Zástavní právo vzniklo na základě jejich dluhu na nájemném a nákladů řízení. Na základě
stanoveného platebního kalendáře uhradili dlužnou částku a náklady řízení v pravidelných
měsíčních splátkách k datu 16.10.2007. Dle sdělení Bytového hospodářství města Toužim
neevidují žádné pohledávky vůči žadatelům.

Návrh usnesení č. 14/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje výmaz zástavy na nemovitosti v k.ú. Krsy, zapsané u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální území Plzeň – sever LV č. 152: dům č.p. 35 stojící na
pozemku p.č. st. 34/1 a pozemky p.č.st. 34/1; p.č.st. 34/3; p.č. 24/2; p.č. 24/3; p.č. 26/2 a p.č.st.
986/1, vlastníků J. Hudečka a J. Hudečkové.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 14/6/2013 bylo přijato.
K bodu 14 : Zastupitelstvo projednalo návrh na udělení jednorázových finančních odměn
členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. Rada města Toužim navrhuje udělení těchto
finančních odměn:
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Osadní výbor Dobrá Voda
Osadní výbor Prachomety
Osadní výbor Třebouň

Ing. Václav Šusta
Miroslav Veselý
Antonín Vrána st.
Jiří Hoza
Mgr. Jana Kosová
Mgr. Věnceslava Wernerová
Marcela Kubínková

1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

U osadních výborů se jedná o odměnu pro celý osadní výbor. Nikdo z členů zastupitelstva
neměl k návrhu připomínky.
Návrh usnesení č. 15/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje jednorázové finanční odměny pro členy 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
Mgr. Jana Kosová
2 000 Kč
Mgr. Věnceslava Wernerová
2 000 Kč
Marcela Kubínková
2 000 Kč
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 15/6/2013 bylo přijato.

K bodu 15 : P. starosta předložil zastupitelstvu návrhy smluv o přidělení neinvestičních
dotací pro SDH Toužim z rozpočtu Karlovarského kraje. Dle podmínek smlouvy musí
zastupitelstvo projednat a schválit přijetí účelové neinvestiční dotace.
a)
V první smlouvě se jedná o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje pro jednotku SDH Toužim ve výši 62 980 Kč bez spoluúčasti příjemce.
Z této dotace budou pořízeny 2 ks individuálních dýchacích přístrojů DRAGER.
Návrh usnesení č. 16/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro
jednotku SDH Toužim ve výši 62 980 Kč na pořízení věcného vybavení.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 16/6/2013 bylo přijato.
b)
Ve druhé smlouvě se jedná o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje pro jednotku SDH Toužim ve výši 99 500 Kč na zajištění akceschopnosti
při povodních, dle rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR, bez spoluúčasti příjemce.
Návrh usnesení č. 17/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro
jednotku SDH Toužim ve výši 99 500 Kč na zajištění akceschopnosti při povodních.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 17/6/2013 bylo přijato.
K bodu 16 : Zastupitelstvo projednalo žádost MAS Vladař o.p.s. Husova 153, Valeč,
o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 200 tis. Kč, se splatností do 30.04.2014, na
předfinancování realizace Strategického plánu LEADER. Město Toužim již ve dvou
předchozích létech poskytlo MAS Vladař požadované půjčky, které byly řádně v termínu
vráceny. P. starosta uvedl, že město má k dispozici prostředky na poskytnutí půjčky.
Návrh usnesení č. 18/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 200 tis. Kč MAS Vladař, o.p.s.,
Husova 153, Valeč, s termínem splatnosti do 30.04.2014.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 18/6/2013 bylo přijato.

K bodu
17
:
Zastupitelstvo projednalo uznávací prohlášení a dohodu o splátkách
s dlužníkem M. Walterem. Stavební úřad Městského úřadu Toužim vydal dne 28.8.2013
rozhodnutí, kterým nařídil podle § 135 odst. 2 stavebního zákona vlastníkům stavby č.p. 7 na
pozemku p.č. st. 34 v k.ú. Krásné Údolí provedení nutných zabezpečovacích prací v souladu
s vypracovaným odborným statickým posudkem, neboť stavba svým technickým stavem
ohrožovala zdraví a životy osob nebo zvířat. Náklady vynaložené na neodkladné odstranění
stavby a na nutné zabezpečovací práce nese vlastník stavby. Pokud stavební úřad zajistil
provedení prací stavebním podnikatelem a vlastník se s tímto podnikatelem nedohodl na
úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovi vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním
úřadem. V tomto případě město Toužim uhradilo částku 84 877 Kč a na základě uznávacího
prohlášení a dohody o splátkách, bude tato částka uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách
ve výši nejméně 3 000 Kč počínaje lednem 2014 vždy do 10. dne běžného měsíce.
Neuhrazením jedné ze splátek se stává dluh splatným jako celek najednou. P. Hlous – neměla
by se částka úročit? Odpověděl p. starosta a p. Ženíšek – ze zákona to nevyplývá a jedná se o
dluh, nikoliv půjčku. Dohodu připravovala právnička. P. starosta navrhl upravit termín splácení
do 15. dne běžného měsíce.
Návrh usnesení č. 19/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje úhradu dluhu M. Waltera vůči městu Toužim, dle uznávacího
prohlášení ve výši 84 877 Kč formou splátek v pravidelných měsíčních splátkách ve výši
nejméně 3 000 Kč počínaje měsícem lednem 2014 vždy do 15. dne běžného měsíce k rukám
věřitele na účet vedený u ČSOB a.s, pobočka Toužim, pod ztrátou výhody splátek, tzn.
neuhrazením jedné ze splátek se stává dluh splatným jako celek najednou. Za den úhrady se
počítá připsání částky na účet věřitele.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 19/6/2013 bylo přijato.
K bodu 18 : P. starosta předložil zastupitelstvu návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo na
realizaci stavby „Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad, Toužim“. Předmětem dodatku je
pouze prodloužení doby splatnosti poslední faktury ve výši 4 630 tis. Kč o šedesát dnů na
celkovou dobu splatnosti 90 dnů. Faktura vystavena koncem prosince 2013 bude tedy splatná
do konce března 2014, kdy již město bude mít k dispozici dostatek finančních prostředků. Dále
upřesnil, že se připravuje dohoda, kdy Metrostav vyfakturuje podíl, který má zaplatit Česká
pošta městu Toužim za vybudování přípojek do dešťové kanalizace, přímo poště a o tuto
částku bude snížena poslední faktura městu.
Návrh usnesení č. 20/6/2013:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Regenerace náměstí
Jiřího z Poděbrad, Toužim“ a pověřuje p. starostu jejím podpisem.

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
0

Usnesení č. 20/6/2013 bylo přijato.
K bodu 19 : P. starosta informoval zastupitelstvo, že jedné třetině členů školských rad při
ZŠ Toužim a ZŠaMŠ Toužim, jmenovaných zřizovatelem, skončilo dne 25.11.2013 tříleté
funkční období. P. starosta navrhl, aby všem členům těchto školských rad bylo jmenování
prodlouženo o další tři roky.
Členy školské rady při ZŠ Toužim jmenovaní zřizovatelem jsou:
Bc. Robert Hrůza, Roman Straka a Ota Šikýř.
Členy školské rady při ZŠaMŠ Toužim jmenovaní zřizovatelem jsou:
Mgr. Milan Kadera a MUDr. Richard Hlous.
K návrhu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 21/6/2013:
Zastupitelstvo jmenuje členem školské rady při ZŠ Toužim s účinností od 12.12.2013:
Bc. Roberta Hrůzu

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Romana Straku

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Otu Šikýře

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Usnesení č. 21/6/2013 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 22/6/2013:
Zastupitelstvo jmenuje členem školské rady při ZŠaMŠ Toužim s účinností od 12.12.2013:
Mgr. Milana Kaderu

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

MUDr. Richarda Hlouse

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
1

Usnesení č. 22/6/2013 bylo přijato.

K bodu 20 : P. starosta informoval zastupitelstvo o poslední akci na náměstí, chybí dodělat
studna. Pokud počasí dovolí, měly by se příští týden osadit žulové bloky tvořící zhlaví studny,
čímž dojde k jejímu zviditelnění. Následně by mělo dojít k zakrytí bezpečnostním sklem. V
případě, že to počasí nedovolí, bude studna zcela dokončena na jaře příštího roku. P. Kadera –
pokud se nyní studna nedokončí, doporučuje zakrýt studnu panelem. Současné ohrazení plně
studnu nezabezpečuje. P. starosta s návrhem souhlasil, doporučil však studnu překrýt
přejezdovým plechem. Dále p. starosta informoval o hospodaření společnosti Městské lesy
Toužim s.r.o., kdy se vytěžilo o něco víc než v minulém roce, ale pořád v souladu s lesním
hospodářským plánem. Konkrétní čísla budou uvedena na březnovém zasedání zastupitelstva.
Nájemné odvedené městu bude v letošním roce činit částku 4 100 tis. Kč bez DPH. Společnost
opravila několik cest, zalesňuje dle plánu a poskytla několik finančních darů. Dále si
společnost pronajala bývalou kotelnu, kde se provedou potřebné úpravy a bude ji moci
využívat na svojí činnost.
P. Kadera – kdo se přihlásil do výběrového řízení na poskytování služeb Infocentra. Odpověděl
p. místostarosta – byly osloveny tři subjekty, nabídku podalo o.s. Náš region a o.s. Cesta
z města. Výhodnější nabídku podalo o.s. Cesta z města, která tak bude tuto činnost zajišťovat
po další dva roky.
Dále p. starosta informoval, že se zde zdržuje jeden bezdomovec pocházející z Chýše, který
odmítl námi nabízenou pomoc a převoz do azylového domu v Karlových Varech. Nyní mu
bude poskytnuto oblečení, ostatní pomoc odmítá. Stále se zdržuje v Toužimi a v případě
výrazného poklesu venkovních teplot nemá kde být.
P. Pavlík – bude se v Kosmové řešit doplnění veřejného osvětlení? Odpověděl p. starosta,
požadavek bude urgován u TSM Toužim. Dále p. Pavlík informoval o vznikající louži před
zastávkou v Kosmové. Je zřejmě ucpán odtokový kanálek. Tuto část komunikace má ve správě
KSÚS Karlovarského kraje, středisko Toužim. P. starosta odstranění této závady projedná se
správcem.
P. Ďuriš – ocenil, že se podařilo dodržet termín regenerace náměstí a kritizoval pozdní přípravu
opravy studny. Situaci objasnil p. starosta.
K bodu
21
:
P. starosta zhodnotil celoroční práci zastupitelstva, poděkoval všem
přítomným za účast, popřál všem příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho
úspěchů v novém roce 2014. P. starosta v 19.45 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský
.........................................
Roman STRAKA
místostarosta

Ověřovatelé: ...........................................
Ing. Jana CHALOUPKOVÁ

V Toužimi 12.12.2013
..............................................
Alexandr ŽÁK
starosta

....................................................
Ing. Jiří ŽENÍŠEK

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

