Zasedání Zastupitelstva města Touţim
Číslo : 3/2013
Datum: 11.07.2013
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim konaného dne 11. července 2013
Přítomni: Dle prezenční listiny je na začátku zasedání přítomno 11 členů zastupitelstva.
Omluvena je pí Hrůzová, Slavíková a p. Šikýř. V průběhu zasedání se dostavil p. Hrůza.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Odsouhlasení navrţeného programu
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání návrhu smlouvy o úvěru
Projednání ţádosti o prodlouţení splatnosti přípojky do dešťové kanalizace
Projednání konkrétního spolupodílu města na akci obnova kostela v Touţimi
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 11 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. 1/3/2013:
Zastupitelstvo schvaluje předloţený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
0

Usnesení č. 1/3/2013 bylo přijato.

K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověřování zápisu pí Zemanovou a p. Schierla.
Návrh usnesení č. 2/3/2013:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

Mgr. Zdeňku Zemanovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

10
0
1

Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

10
0
1

Jiřího Schierla

Usnesení č. 2/3/2013 bylo přijato.
V 17.12 hod. se dostavil člen zastupitelstva p. Robert Hrůza a doplnil počet přítomných členů
zastupitelstva na 12.
K bodu 4 : P. starosta předloţil zastupitelstvu návrh smlouvy o úvěru č. 0778/13/5639
s ČSOB, a.s., Praha 5, pobočka Karlovy Vary, na dofinancování akce „Regenerace náměstí
J. z Poděbrad, Touţim“. Banka poskytne městu peněţní prostředky formou účelového úvěru do
výše úvěrového limitu 20 milionů Kč. Úvěr můţe být čerpán do 24.02.2014. Úvěr bude splácen
pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 370.000 Kč od 25.02.2014 do 25.06.2018 a poslední
splátkou ve výši 390.000 Kč dne 25.07.2018. Všechny další podmínky ve smlouvě o úvěru
odpovídají nabídce, která byla projednána na minulém zasedání zastupitelstva.
P. místostarosta – je dostačující termín čerpání do 24.02.2014? Odpověděl p. starosta – termín
dokončení stavby je v listopadu letošního roku, zatím stavba probíhá dle harmonogramu a nejsou
důvody k nesplnění tohoto termínu. Poslední faktura by měla být v prosinci 2013.
P. Kadera – ve smlouvě jsou všechny podmínky z nabídky, kterou jsme projednali na minulém
zasedání zastupitelstva, smlouva je v pořádku. K návrhu smlouvy o úvěru neměl nikdo další
připomínky, a proto p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3/3/2013:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o úvěru č. 0778/13/5639 s ČSOB, a.s., Praha 5, pobočka
Karlovy Vary, na poskytnutí úvěru ve výši 20 milionů Kč s dobou splatnosti ke dni 25.07.2018
a pověřuje p. starostu podpisem smlouvy o úvěru. Úvěr bude pouţit na dofinancování akce
„Regenerace náměstí J. z Poděbrad – Touţim“.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
1

Usnesení č. 3/3/2013 bylo přijato.

K bodu 5 : P. starosta informoval zastupitelstvo, ţe p. Šikýř zkontaktoval p. Tvrdíka, který
přišel na úřad a sdělil, ţe svůj podíl na připojení okapových svodů do dešťové kanalizace uhradí.
V případě MUDr. Weilguny přípojka zatím není dokončena, čeká se na vyjádření VaKu ke
stávajícímu napojení do splaškové kanalizace. V případě nesouhlasného stanoviska bude
přípojka vybudována a zaplacen podíl. Nyní jsou všechny přípojky projednány, odsouhlaseno
jejich zaplacení, a proto se nyní začnou připravovat smlouvy.
P. starosta předloţil zastupitelstvu ţádost pí Kašpárkové o prodlouţení doby splatnosti podílu na
spolufinancování svojí přípojky okapových svodů do dešťové kanalizace na dva roky od podpisu
smlouvy. Jako jediná poţádala o prodlouţení doby splatnosti z 18 měsíců na 24 měsíců. Tuto
delší lhůtu jiţ musí schválit zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. 4/3/2013:
Zastupitelstvo schvaluje splácení podílu pí Kašpárkové na spolufinancování přípojky okapových
svodů do dešťové kanalizace, po dobu dvou let od podpisu smlouvy.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 4/3/2013 bylo přijato.
K bodu 6 : P. starosta předloţil zastupitelstvu ţádost Ministerstva kultury o schválení
přesné částky podílu města na spolufinancování opravy fasády kostela Narození Panny Marie
v Touţimi. Zastupitelstvo schválilo dne 14.03.2013, usnesením č. 27/1/2013, vyuţití finanční
podpory z Programu regenerace městských památkových zón v roce 2013 ve výši 200 tis. Kč
takto:
a)
na opravu fasády kostela Narození Panny Marie v Touţimi pouţít z Programu
regenerace MPZ částku 100 tis. Kč s příspěvkem města ve výši 30 tis. Kč,
b)
na opravu střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku v Touţimi pouţít
z Programu regenerace MPZ částku 100 tis. Kč se spoluúčastí města ve výši 130
tis. Kč.
Po upřesnění a uzavření smlouvy na provedení prací při obnově kostela byla upřesněna částka,
kterou se město podílí na financování této opravy v roce 2013. Tato částka činí 28.574,- Kč.
Pro vyplacení finanční podpory Ministerstvo kultury poţaduje schválení této upřesněné částky
zastupitelstvem. Z toho důvodu je třeba revokovat usnesení č. 27/1/2013 a schválit nové
usnesení.
Návrh usnesení č. 5/3/2013:
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 27/1/2013 ze dne 14.03.2013.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 5/3/2013 bylo přijato.

Návrh usnesení č. 6/3/2013:
Zastupitelstvo schvaluje vyuţít finanční podporu z Programu regenerace městských
památkových zón v roce 2013 ve výši 200 tis. Kč takto:
a)
na opravu fasády kostela Narození Panny Marie v Touţimi pouţít z Programu
regenerace MPZ částku 100 tis. Kč s příspěvkem města ve výši 28.574,- Kč,
b)
na opravu střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku v Touţimi pouţít
z programu regenerace MPZ částku 100 tis. Kč se spoluúčastí města ve výši
130 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

Usnesení č. 6/3/2013 bylo přijato.
K bodu 7 diskuze: P. starosta zahájil diskuzi a informoval, ţe od 15.07.2013 se uzavírá na
jeden měsíc průjezd z náměstí do Plzeňské ulice. V této době bude omezen i průchod po
chodnících.
P. Liška – u sokolovny a školy se dělá nový chodník, zábradlí na předcházející části začíná
rezivět. Odpověděl p. starosta – akci provádí stejná firma a v rámci záruky bude starší zábradlí
znovu natřeno.
P. Schierl – poţádal o bliţší informace ke změně systému provozu zdravotní záchranné sluţby.
Odpověděl p. starosta – na radě byl projednán dopis Karlovarského kraje, který informoval
o problémech s nedostatkem lékařů a o řešení této situace, kdy bude v Teplé pracoviště
záchranky s lékařem pro Touţimsko, Tepelsko a Mariánskolázeňsko. Ţluticko bude spadat
pod Karlovy Vary. Tento návrh kritizoval p. MUDr. Hlous – v Mariánských Lázních je stálá
lékařská pohotovost, a proto by stanoviště s lékařem mělo být v Touţimi pro celé Touţimsko
a Ţluticko. P. Kadera navrhl zjistit stanovisko Ţlutic k této záleţitosti a dle toho zváţit další
postup. P. starosta vyzval p. Schierla, aby se dostavil na úřad, kde mu budou poskytnuty
podklady k této záleţitosti.
P. Schierl – zeptal se, kdo zodpovídá za město za to co se děje na náměstí, kdo zastupuje
vlastníka, investora? Odpověděl p. starosta – na kontrolní dny chodí p. Kokeš, stavební dozor
dělá p. Mareš ze Sokolova. Dále p. Schierl konstatoval, ţe to co je v projektu a co se děje na
náměstí nikoho nezajímá a jemu jde o některé věci týkající se archeologie. Má informaci, ţe
archeologický průzkum byl údajně ukončen a archeolog se zde jiţ neobjeví, ale jsou zde věci,
které by měly být ošetřeny, tyto však zanikají bez dokumentace. P. starosta jej vyzval
k uvedení konkrétních věcí. P. Schierl – jsou to zbytky historických dlaţeb a povrchů a další
věci, které se neřeší. Kritizoval novou dlaţbu u kašny, kdy původní byla zničena. To se
nepovedlo.
P. starosta konstatoval, ţe vţdy kdyţ se něco našlo, byl pozván archeolog.
O této konkrétní věci nemá podrobnější informace, můţe je zjistit a předat p. Schierlovi. Dále
p. Schierl kritizoval stav, kdy hlavní diagonální komunikace dle projektu musela být
zachována, ale nyní se předláţďuje. Je rozčarován a znechucen. P. starosta – těţko se na to
odpovídá. V jednom jízdním pruhu se kopal výkop pro dešťovou kanalizaci a na několika
místech byla přerušena dřívějšími překopy. To jsou důvody pro předláţdění. P. Schierl se
zeptal, kdo vybíral lampy veřejného osvětlení? Odpověděl p. starosta – lampy byly
konzultovány s oddělením památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary. Na mobiliář bylo
zpracováno několik návrhů. Tyto byly konzultovány s památkáři, a jimi byl doporučen
konkrétní typ. Nesouhlas města lze vyjádřit pouze formou odvolání proti stavebnímu povolení

a to v současné době je těţko realizovatelné. P. Schierl – kdo předloţil návrhy mobiliáře?
Odpověděl p. starosta – návrhy předloţil projektant ve spolupráci s městem.
Do diskuze se přihlásil p. N., který zde chtěl řešit víceméně soukromou záleţitost mezi ním a
p. L., která vznikla na březnovém zasedání zastupitelstva, a kterou řešila Policie ČR na základě
trestního oznámení. Po prošetření tento případ předala přestupkové komisi Městského úřadu
Touţim. P starosta ukončil tuto diskuzi s tím, ţe tento případ bude řešit přestupková komise a
nebude se probírat na dnešním zasedání zastupitelstva.
Nikdo další neměl připomínky, a tak p. starosta diskuzi ukončil.
K bodu 8 závěr : P. starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál příjemné proţití
dovolených a v 17:45 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

V Touţimi 11.07.2013

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

Ověřovatelé:

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

......................................................
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ

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

