Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo : 1/2014
Datum. 13.03.2014
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 1 konaného 13. března 2014
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno dvanáct členů zastupitelstva.
Omluveni jsou Miroslav Liška, Ota Šikýř a PharmDr. Kamila Hrůzová.
Program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrženého programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva předsedy kontrolního výboru
5. Zpráva předsedy finančního výboru
6. Projednání výsledku hospodaření města Toužim za rok 2013 a účetní závěrky města
7. Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2013
8. Projednání výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2013
9. Projednání informace o výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013
10. Projednání výsledku hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o. za rok 2013
11. Projednání zprávy hlavní inventarizační komise
12. Projednání návrhu likvidační komise
13. Projednání záměru na prodej pozemku
14. Projednání žádostí o prodej nemovitého a movitého majetku
15. Projednání žádostí o poskytnutí dotací – příspěvků na činnost
16. Projednání návrhu na uzavření smluv o poskytnutí dotací – příspěvků na činnost
17. Projednání návrhu na využití finanční podpory z Programu regenerace MPZ
18. Diskuze
19. 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 12 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.

K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva.
K navrženému programu neměl nikdo připomínky.

Návrh usnesení č. 1/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje přednesený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 1/1/2014 bylo přijato.
K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověřování zápisu
Návrh usnesení č. 2/1/2014:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Václava Pavlíka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

MUDr. Richarda Hlouse
Hlasování:

Usnesení č. 2/1/2014 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 založení
evidence veřejně přístupných cest, stezek a pěšin. Rada na jednání 10.02.2014 jmenovala
pracovní skupinu ve složení K. Michalová, J. Kokeš a V. Veverka. O její činnosti bude
informovat p. starosta.
Usnesení č. 9/4/2013 – zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod části pozemku p.č.
144/1 v k.ú. Nežichov, části místní komunikace v Nežichově, z vlastnictví Karlovarského
kraje do vlastnictví města Toužim. Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo bezúplatný
převod, město dne 28.02.2014 zaslalo na Karlovarský kraj kupní smlouvu s návrhem na vklad
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 5/5/2013 – zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 219/63 o výměře
21 m2 v k.ú. Toužim Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech – město dosud
neobdrželo od Úřadu práce v Karlových Varech potvrzenou kupní smlouvu.
Usnesení č. 8/6/2013 – zastupitelstvo schválilo 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 – kupní smlouva podepsána, kupní cena zaplacena.
Ostatní usnesení zastupitelstva jsou splněna.
Schůze rady dne 10.02.2014 – rada bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie. Toužim
v roce 2013. Kontrolní výbor doporučuje seznámit s touto zprávou zastupitelstvo.

P. starosta doplnil zprávu kontrolního výboru o informaci týkající se jmenování
pracovní skupiny k založení evidence veřejně přístupných cest, stezek a pěšin a o činnosti
městské policie v roce 2013. Pracovní skupinu ve složení K. Michalová, J. Kokeš a V.
Veverka jmenovala rada 10.02.2014. Krátce po jejím založení město obdrželo nabídku firmy
Žaket, která se zabývá zpracováním mapových podkladů a vydáváním různých druhů map,
včetně turistických, cyklomap a map pro orientační běhy. Firmu jsme oslovili, zástupce přijel
a projednali jsme možnost spolupráce při vytvoření výše uvedeného dokumentu. Firma má
zkušenosti se zpracováním podobných materiálů, včetně zpracování výstupu v digitální formě
s možností jeho dalšího doplňování a využívání městem a tisku mapového listu. Zpracování
podkladů bude vyžadovat podrobnou prohlídku celého území města, firma však je schopna
vše zajistit svými pracovníky. Předpokládá cca týdenní účast dvou pracovníků na kolech, kteří
by zpracovali potřebné podklady.
Dále podal informace o činnosti městské policie. V uplynulém roce byla její činnost ve
druhém pololetí ovlivněna úrazem strážnice a následně úrazem strážníka. Činnost byla
převážně zaměřena na usměrňování řidičů při postupném uvolňování provozu na náměstí ať
pouze domluvou nebo i uložením pokuty. Celkem uložili 61 pokut v blokovém řízení za
6.600,-- Kč, což dokazuje, že pokuty jsou víceméně výchovné. Městská policie
spolupracovala se všemi školami formou informačních přednášek a besed s žáky základních
škol i dětmi mateřských škol. P. Kadera – zeptal se, zda uložené pokuty byly zaplaceny.
Odpověděl p. starosta – pokuty byly zaplaceny. Dále p Kadera konstatoval, že díky
kamerovému systému byli zjištěni pachatelé poškození odpadkových košů na náměstí a zeptal
se, jak je incident vyřešen. Odpověděl p. starosta – potvrdil, že na Silvestra byly poškozeny
dva koše, díky kamerovému systému byl mladistvý pachatel zjištěn, s rodiči byl projednán
způsob úhrady škody a byl zaplacen poplatek 1.000,-- Kč za projednání ve správním řízení.
Byly zaplaceny dva koše, které v tomto týdnu byly doručeny. V druhém případě řidič
nacouval a poškodil litinový sloupek. Díky kamerám byl zjištěn, přestupek řešila dopravní
policie. Škoda bude uhrazena.
Návrh usnesení č. 3a/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 3a/1/2014 bylo přijato
V rámci tohoto bodu dále zastupitelstvo projednalo nabídku na pořízení evidence veřejně
přístupných cest, stezek a pěšin firmou Žaket. Dle cenové nabídky by tato část stála cca
50 - 60 tis. Kč a následné zpracování do digitální podoby dalších 20 tis. Kč. O následném
tisku map je možno rozhodnout až později, po zjištění zájmu o tento materiál. Úkol by byl
splněn do konce I. pololetí letošního roku. Povinnost vést evidenci vyplývá ze zákona
o ochraně přírody a krajiny.
P. Kadera – vyslovil se pro přijetí nabídky této firmy, protože pracovní skupiny by musela
pracovat mimo pracovní dobu a náklady by také vznikly. Konstatoval, že je vhodnější práci
zadat odborníkům, zvlášť v případě, že bude možné materiál dále využít.

P. místostarosta - v zákoně není specifikováno, jak podrobně má být evidence zpracována,
a proto je třeba rozhodnout, zda chceme pouze splnit literu zákona nebo zda zpracovaný
materiál dále využít pro potřebu turistů i prezentace města.
P. Hlous – tisk map by byl nad rámec uvedené cenové nabídky? Odpověděl p. starosta – tisk
můžeme zajistit jednak na papír nebo dle nabídky na speciální papír s cenou cca 17 tis. Kč za
1 000 ks map. Podrobnost cest a stezek by měla být stanovena s ohledem na přehlednost
mapového výstupu. Další připomínky a návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 3b/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje zadat zpracování evidence veřejně přístupných cest, stezek a pěšin
společnosti Žaket, Slánská 381/10, Praha 6.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

Usnesení č. 3b/1/2014 bylo přijato.

K bodu 5 : P. Ženíšek, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu
finančního výboru. Finanční výbor se zabýval zprávou o hospodaření města a zřízených
příspěvkových organizací, zprávou o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o. za
rok 2013 a projednal rozpočtová opatření schválená a provedená radou od minulého zasedání
zastupitelstva. Finanční výbor schválil všechny předložené zprávy a rozpočtová opatření.
Jedná se o tato rozpočtová opatření:
RO 73/2013 – částka 1.815.000,-- Kč – nájemné od společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
RO 74/2013 – částka 42.583,-- Kč – vyúčtovaná a vrácená dotace na volby do PS Parlamentu
ČR
RO 75/2013 – částka 40.000,-- Kč – nákup postřikovače trávníku na fotbalovém hřišti
RO 76/2013 – částka 1.500,-- Kč – poplatek za vedení účtu
RO 77/2013 – částka 38.000,-- Kč – úroky z úvěru
RO 78/2013 – částka 10.000,-- Kč – zakoupení velkoplošné mapy města Toužim
RO 79/2013 – částka 46.000,-- Kč – školení k novému občanskému zákoníku
RO 80/2013 – částka 8.000,-- Kč – věcné dary
RO 81/2013 – částka 1.000,-- Kč – poštovné za roznos letáků
RO 82/2013 – částka 7.000,-- Kč – úprava rozvodů pro kamerový systém na náměstí
RO 83/2013 – částka 200.000,-- Kč – poskytnutá půjčka MAS Vladař
RO 84/2013 – částka 855.998,62 Kč – investiční dotace SFŽP na zateplení MěÚ Toužim
RO 85/2013 – částka 18.900,-- Kč – školení a vybavení SDH Toužim
RO 86/2013 – částka 182,-- Kč – vrácení části příspěvku na vybavení členů SDH Toužim
RO 87/2013 – částka 1.000,-- Kč – výdaje na oděv a obuv členů MP Toužim
RO 88/2013 – částka 5.000,-- Kč – kolky a poplatky
RO 89/2013 – částka 650.000,-- Kč – vrácení části příspěvku na činnost TSM Toužim
RO 90/2013 – částka 50.000,-- Kč – pořízení kamerového systému na sběrný dvůr TSM
Toužim
RO 1/2014 – částka 2.870.900,-- Kč – příspěvek na výkon státní správy
RO 2/2014 – částka 302.000,-- Kč – rekonstrukce studny na nám. J. z Poděbrad

RO 3/2014 – částka 443.296,04 Kč neinvestiční a investiční příspěvek Karlovarského kraje
pro ZŠ Toužim na projekt „Škola pro život“
RO 4/2014 – částka 532.038,-- Kč – dotace SZIF na projekt „Dětské hřiště“ a „Oprava místní
komunikace“
RO 5/2014 – částka 4.000,-- Kč – nákup svolávacího systému JAY pro jednotku SDH Toužim
K přednesené zprávě neměl nikdo z členů zastupitelstva ani hostů připomínky.
Návrh usnesení č. 4/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a schvaluje provedená
rozpočtová opatření č. 73/2013 až 90/2013 a č. 1/2014 až 5/2014.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 4/1/2014 bylo přijato.
K bodu 6 : P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo pí Haně Krátké,
vedoucí ekonomického oddělení MěÚ Toužim. Pí Krátká doplnila zpracovanou zprávu
o podrobný výklad jednotlivých částí a výstižně zhodnotila hospodaření města za rok 2013.
Příjmy byly naplněny na 110,36 % upraveného rozpočtu:
Daňové příjmy jsou naplněny na
111,80 %
Nedaňové příjmy
108,31 %
Kapitálové příjmy
2 426,91 %
Objasnila, že naplnění této položky způsobila skutečnost, že v rozpočtu se počítalo s příjmem
ve výši 10 tis. Kč, ale v průběhu roku uskutečnil Pozemkový úřad prodej zahrádek a k tomu
se připojilo také město, neboť zahrádky byly na pozemcích obou vlastníků.
Město obdrželo dotaci na volbu prezidenta a volby do PS Parlamentu ČR ve výši 197.890,-Kč, z nichž vyčerpalo částku 121.811,-- Kč. Dále město obdrželo tyto dotace:
příspěvek na výkon státní správy
2.882.900,-- Kč,
dotaci na sociální služby
333.000,-- Kč,
příspěvek na koordinátora veřejné služby
52.282,-- Kč,
z programu na záchranu architektonického dědictví 400.000,-- Kč,
z programu regenerace městských památkových zón 200.000,-- Kč,
obnova PC stanic v knihovně
28.000,-- Kč
od Karlovarského kraje na školní soutěže
9.500,-- Kč
na vybavení SDH
177.898,-- Kč
na Horní hrad
500.000,-- Kč
na školní projekty
668.583,11 Kč
ze SFŽP na zateplení městského úřadu
47.555,47 Kč
z MŽP na zateplení městského úřadu
808.443,15 Kč
Dále město přijalo úvěr na úhradu revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad ve výši 20 mil. Kč
od ČSOB Karlovy Vary. Další příjmy jsou specifikovány v přiložených materiálech.
Výdaje byly čerpány ve výši 92,35% upraveného rozpočtu. Hlavními položkami investičních
výdajů byly tyto akce:
regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad
41.385.552,-- Kč
výstavba opěrných zdí u Sokolovny
541.281,-- Kč

vybudování parkoviště Na Zámecké
437.010,-- Kč
kamerový systém na náměstí J. z Poděbrad
371.587,-- Kč
oprava místní komunikace u bývalé Trioly
859.281,-- Kč
kanalizační přípojka u Sokolovny
378.232,-- Kč
vybudování dětského hřiště
331.599,-- Kč
zateplení budovy č.p. 333 – TSM Toužim
2.884.497,-- Kč
zateplení budovy č.p. 424 – zdravotní středisko
1.763.931,-- Kč
zateplení budovy městského úřadu č.p. 428
1.654.218,-- Kč
rekonstrukce primárního rozvodu tepla na Sídlišti 2.965.376,-- Kč
Další výdaje jsou také specifikovány v přiložených materiálech.
P. starosta – doplnil informace o fakt, že město s ohledem na nové rozpočtové určení daní
navýšilo rozpočet na rok 2013 o 5 mil. Kč, ale výsledek byl o dalších téměř 5 mil. lepší. To
nám pomohlo k úspěšnému hospodaření. Dále připomněl, že na letošní rok byl rozpočet také
zvýšen pouze o 5 mil. Kč proti roku 2012. Vývoj daní se těžko určuje, a proto je lepší počítat
s horší variantou.
P. Hrůza – připomněl, že se potvrdil správný krok, vlastní hospodaření s lesním majetkem,
kdy město získalo v letošním roce téměř 5 mil. Kč od společnosti Městské lesy Toužim.
I díky těmto financím se mohly ve městě realizovat další akce.
Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku města Toužim sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2013. Výsledek projednání je uveden v protokolu o schvalování účetní závěrky za rok
2013, který je přílohou zápisu a účetní evidence.
Návrh usnesení č. 5/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) výsledek hospodaření města Toužim za rok 2013,
b) účetní závěrku města Toužim za rok 2013, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 5/1/2014 bylo přijato.
K bodu 7 : Pí Krátká předložila zastupitelstvu závěrečný účet města Toužim za rok 2013,
zpracovaný dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Příjmy za rok 2013 byly naplněny takto:
Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2013 % plnění

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

39 364 tis. Kč
7 497 tis. Kč
10 tis. Kč
6 230 tis. Kč
53 101 tis. Kč

44 008 tis. Kč
8 120 tis. Kč
243 tis. Kč
6 230 tis. Kč
58 601 tis. Kč

111,80
108,31
2 430
100
110,36

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

39 959 tis. Kč
56 442 tis. Kč
96 401 tis. Kč

34 017 tis. Kč
55 007 tis. Kč
89 024 tis. Kč

85,13
97,46
92,35

Daňové příjmy byly naplněny nad očekávanou výši 38 mil Kč ve výši 44 mil. Kč. Vývoj
v jednotlivých létech je následující:
rok 2010
31 mil. Kč
rok 2011
33 mil. Kč
rok 2012
34 mil. Kč
Na růstu daňových příjmů má největší podíl změna rozpočtového určení daní, která dle
předběžných odhadů měla přinést pro naše město zvýšení příjmů o cca 11 mil. Kč. V rozpočtu
na rok 2013 byl schválen příjem vyšší o 5 mil. Kč a tento byl přeplněn o téměř dalších
5 mil. Kč. Nedaňové příjmy byly překročeny o 623 tis. Kč. Na překročení se podílely příjmy
z příspěvků za třídění komunálního odpadu, příjmy z inzerátů a příjmy z prodeje
krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku. Kapitálové příjmy byly překročeny
o 233 tis. Kč. Na překročení se podílely neplánované příjmy z prodeje pozemků.
Běžné výdaje – upravený rozpočet počítal s běžnými výdaji ve výši 40 mil. Kč, skutečnost
činila 34 mil. Kč, nebylo dočerpáno 6 mil. Kč, z toho rezerva běžných výdajů zůstala
nevyčerpána ve výši 3,7 mil. Kč. Úspora běžných výdajů byla u činnosti místní správy,
u komunální služby a úspora u služeb a oprav. Kapitálové výdaje – byly nedočerpány
o 1 mil. Kč. Úspora činila 300 tis. Kč u zateplení budovy TSM a Zdravotního střediska
a úspora 510 tis. Kč za neuskutečněnou rekonstrukci střechy ZŠ Toužim.
V rámci financování bylo provedeno dle schváleného rozpočtu užití finančních prostředků
z minulých let ve výši 18,3 mil. Kč. V průběhu roku bylo schváleno přijetí úvěru ve výši
20 mil. Kč a užití finančních prostředků z minulých let ve výši 5 mil. Kč. Celkem financování
v upraveném rozpočtu bylo schváleno ve výši 43,3 mil. Kč, skutečnost byla pouze
30,4 mil. Kč.
Město hospodařilo během roku 2013 pouze se sociálním fondem, jehož tvorbu činil
počáteční stav 32 095,34 Kč a příděl z objemu mzdových prostředků ve výši 184.158,-- Kč.
V průběhu roku byl čerpán příspěvek na stravné ve výši 150.726,-- Kč a příspěvek na
sportovní akce ve výši 2.498,-- Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2013 byl 63.029,34 Kč.
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Toužim za rok 2013:
Výsledek hospodaření
Odvod zřizovateli
Základní škola Toužim
146.133,13 Kč
0
Mateřská škola Toužim
88.733,03 Kč
0
ZŠaMŠ Toužim
3.679,03 Kč
0
Základní umělecká škola Toužim
72.955,91 Kč
0
TSM Toužim
147.844,72 Kč
610.000,-- Kč
Bytové hospodářství města Toužim
78,53 Kč
0
Teplárenství města Toužim
465.573,36 Kč
600.000,-- Kč
Hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., založené městem Toužim.
Společnost hospodařila s celkovými ročními náklady ve výši 11 791 tis. Kč a výnosy ve výši
12 639 tis. Kč. Výsledkem hospodaření byl zisk ve výši 848 tis. Kč.
Pohledávky města jsou v celkové výši 978.530,-- Kč a jejich specifikace je
v přiložených materiálech.
Hospodaření s majetkem města. Hodnota majetku vzrostla k 31.12.2013 na výši
348.979.120,-- Kč díky nárůstu dlouhodobého hmotného majetku – zateplení budovy
městského úřadu, zdravotního střediska a TSM, rekonstrukce primárních rozvodů tepla na
Sídlišti, oprava opěrné zdi a rekonstrukce kanalizační přípojky u Sokolovny, výstavba
dětského hřiště, rekonstrukce místní komunikace u bývalé Trioly a dlouhodobého
nehmotného majetku – pořízení požárního vozidla T 815, vybudování kamerového systému
na náměstí J. z Poděbrad, na budově městského úřadu a sběrného dvora a nedokončený

dlouhodobý hmotný majetek – regenerace náměstí J. z Poděbrad. Finanční majetek se zvýšil o
42 tis. Kč, jedná se o nákup akcií Komunální odpadové společnosti.
Periodická inventura hmotného i nehmotného majetku byla provedena k 31.12.2013.
Inventarizaci provedlo 14 dílčí inventarizačních komisí pod vedením ústřední inventarizační
komise. Majetek navržený na vyřazení byl předložen likvidační komisi a následně byl návrh
na vyřazení majetku s pořizovací cenou do 20 tis. Kč předložen Radě města Toužim, která
vyřazení schválila. Vyřazení majetku s pořizovací cenou nad 20 tis. Kč bude projednáno na
dnešním zasedání zastupitelstva. Ke dni 31.01.2014 byla inventarizace roku 2013 dokončena
a zápisem ústřední inventarizační komise řádně ukončena.
Město Toužim poskytlo v roce 2013 celkem částku 1.069.674,-- Kč ve formě
příspěvků na činnost sportovním oddílům, občanským sdružením, obecně prospěšným
organizacím, farnosti Toužim a SDH Toužim. Z poskytnutých příspěvků byla vrácena částka
11.316,-- Kč z důvodu nevyčerpání poskytnuté částky. Všechny organizace řádně vyúčtovaly
využití poskytnutých příspěvků.
Přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2013 – přezkoumání provedly
pracovnice Krajského úřadu Karlovarského kraje ve dnech 22. a 23.07.2013 a ve dnech
10. a 11.02.2014 se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
P. Kadera – poděkoval za podrobné a srozumitelné zpracování podkladů a konstatoval, že
město v roce 2013 hospodařilo dobře a navrhl schválit závěrečný účet bez výhrad.
P. starosta doplnil informace o stav účtů v bankách. Snížený stav na spořicím účtu a běžném
účtu, proti roku 2012, byl důsledkem použitím prostředků na zateplení městského úřadu, sídla
TSM a zdravotního střediska. Po vyúčtování a poskytnutí dotací budou prostředky vráceny na
účet, aby se vytvořila rezerva pro další léta na financování větších akcí. Z prostředků na
běžném účtu byla financována revitalizace náměstí.
Návrh usnesení č. 6/1/2014:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města Toužim za rok 2013 a schvaluje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 6/1/2014 bylo přijato.
K bodu 8 : Zastupitelstvo projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření města Toužim
za rok 2013. Přezkoumání provedly pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve dnech 22. a 23.07.2013 a ve dnech 10. a 11. 02.2014. Protokol
z provedeného přezkoumání obsahuje tento závěr:
a)
Při přezkoumání hospodaření města Toužim nebyly zjištěny chyby a nedostatky
dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
b)
Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika
dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.
c)
Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná
upozornění před možným vznikem chyb.

d)

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2013 je:
1)
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
1,22 %
2)
podíl závazků na rozpočtu územního celku
17,11 %
3)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města
2,36 %
P. starosta doplnil, že podíl závazků na rozpočtu města ve výši 17,11 % je způsoben přijetím
úvěru ve výši 20 mil. Kč na úhradu revitalizace náměstí J. z Poděbrad, který se začne splácet
v roce 2014. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města ve výši 2,36 % je dán
zástavou nově vybudovaného domu č.p. 609, nového DPS, který byl postaven z dotačních
prostředků.
Návrh usnesení č. 7/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za rok
2013 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb. a nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 7/1/2014 bylo přijato.
K bodu 9 : Zastupitelstvo projednalo zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za
rok 2013 a rozdělení kladného výsledku hospodaření do fondů, tak jak je schválila Rada
města Toužim, v jejíž kompetenci je schválení těchto aktů.
Základní škola Toužim:
Celkové náklady v hlavní činnosti
Celkové náklady v hospodářské činnosti
Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z hospodářské činnosti
Celkem
Výsledek hospodaření:

21.143.032,01 Kč
1.400,00 Kč
21.144.432,01 Kč

21.288.465,17 Kč
2.100,00 Kč.
21.290.565,17 Kč

146.133,16 Kč

Rada schválila převedení celého zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 146.133,16 Kč do
rezervního fondu ZŠ Toužim.
Základní škola a mateřská škola Toužim:
Celkové náklady v hlavní činnosti:
Výnosy z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření:

6.900.360,92 Kč
6.904.039,95 Kč

3.679,03 Kč

Rada schválila převedení celého zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 3.679,03 Kč do
rezervního fondu ZŠaMŠ Toužim.

Mateřská škola Toužim:
Celkové náklady v hlavní činnosti
Celkové náklady v hospodářské činnosti
Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z hospodářské činnosti
Celkem
Výsledek hospodaření:

6.451.242,06 Kč
362.691,78 Kč
6.813.933,84 Kč

6.463.351,87 Kč
439.315,00 Kč
6.902.666,87 Kč

88.733,03 Kč

Rada schválila převedení celého zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 88.733,03 Kč do
rezervního fondu MŠ Toužim.
Základní umělecká škola:
Celkové náklady v hlavní činnosti
Výnosy z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření:

2.925.144,41 Kč
2.998.100,32 Kč

72.995,91 Kč

Rada schválila převedení celého zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 72.995,91 Kč do
rezervního fondu ZUŠ Toužim.
Bytové hospodářství města Toužim:
Celkové náklady v hlavní činnosti
Výnosy z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření:

3.522.028,69 Kč
3.522.107,22 Kč

78,53 Kč

Rada schválila převedení celého zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 78,53 Kč do
rezervního fondu BH města Toužim.
Teplárenství města Toužim:
Celkové náklady v hlavní činnosti
Výnosy z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření:

11.286.263,08 Kč
11.751.836,44 Kč

465.573,36 Kč

Rada schválila převedení celého zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 465.573,36 Kč do
rezervního fondu Teplárenství města Toužim.
Technická služba města Toužim:
Celkové náklady v hlavní činnosti
Výnosy z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření:

147.844,72 Kč

12.634.885,29 Kč
12.782.730,01 Kč

Rada schválila převedení celého zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 147.844,72 Kč do
rezervního fondu TSM Toužim.
P. Kadera – zeptal se pí Zemanové, ředitelky ZŠ Toužim, jakou hospodářskou činnost škola
provozuje? Pí Zemanová odpověděla, že zisk z hospodářské činnosti tvoří nájem za bufet.
Po projednání zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2013 a rozhodnutí Rady města Toužim o převedení celého zlepšeného
výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací do jejich rezervních fondů.
K bodu 10 : P. starosta, jako jednatel společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., předložil
zastupitelstvu zprávu o činnosti a hospodaření této společnosti. V roce 2013 bylo celkem
vytěženo 7 612 m3 dřeva, což představuje necelý roční etát stanovený lesním hospodářským
plánem. V letošním roce se předpokládá těžba pouze ve výši cca 5 tis. m3. Dále byly
provedeny prořezávky v porostech do 40 let na ploše 15,79 ha a zalesněno bylo celkem 9,75
ha, kde bylo použito cca 45 tis. obalovaných sazenic. Kůrovec ani ostatní kalamitní škůdci
nejsou přemnoženi, škody zvěří v důsledku mírné zimy jsou také minimální. V roce 2013
bylo uzavřeno 94 smluv na samovýrobu palivového dřeva. Zájem o palivo je stále velký,
zaznamenává se i zájem o prodej vyrobeného dříví. Proto bude v letošním roce zahájena
výroba palivového dříví v pronajaté bývalé kotelně. Společnost se také věnuje údržbě lesních
cest a melioračních příkopů. Pokračuje se v údržbě „Kojšovické svážnice“ a v rekonstrukci
silnice za Krásným Hradem. Společnost podpořila SK Toužim a TJ Sokol Toužim částkami
50 tis. Kč a MŠ Toužim částkou 100 tis. Kč na pořízení interaktivních tabulí. Také byl
podpořen p. Burda, který se zúčastňuje sportovních soutěží zdravotně handicapovaných
sportovců. Je to velmi úspěšný a skromný sportovec z našeho města. Hospodaření společnosti
za rok 2013 skončilo se ziskem před zdaněním ve výši 1.061.189,70 Kč, město získalo
z nájmu téměř 5 mil. Kč včetně DPH.
Po projednání zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti Městské lesy
Toužim s.r.o., Sídliště 428, Toužim, za rok 2013.
K bodu 11 : Pí Šnoblová, pracovnice majetkoprávního oddělení, předložila zastupitelstvu
zprávu o provedení inventarizace za rok 2013. Inventarizace proběhla na základě schváleného
plánu inventur k datu 31.12.2013. Fyzické a dokladové inventury provádělo celkem 14 dílčích
inventarizačních komisí a inventurní soupisy byly odevzdány do 27.01.2014. Jednotlivé
inventarizační komise navrhly vyřazení nebo převedení majetku. Rada tyto návrhy projednala,
schválila vyřazení majetku s pořizovací cenou do 20 tis. Kč a navrhla projednat vyřazení
majetku s vyšší pořizovací cenou a převedení majetku příspěvkové organizaci na zasedání
zastupitelstva. Tyto návrhy budou projednány v dalších bodech.
Návrh usnesení č. 8/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku města Toužim k datu 31.12.2013.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 8/1/2014 bylo přijato.
K bodu 12 : a) Zastupitelstvo projednalo návrh na vyřazení majetku města s pořizovací
cenou nad 20 tis. Kč. Jedná se o následující majetek:
Inv. č. 0217 Územní plán sídelního útvaru Toužim s pořizovací cenou 330 tis. Kč.
Tento byl pořízen v roce 1995 a v současné době je již neplatný, z důvodu zpracování
a vydání nového Územního plánu města Toužim.
Inv. č. 0327 Náhradní pozemky u PF ČR s pořizovací cenou 179.860,-- Kč. Město
chtělo získat v roce 1995 pozemek na výstavbu rodinných domů od PF ČR. V té době, dle
platných právních předpisů, mohlo město získat zájmový pozemek pouze odkoupením od
státu, ale za hodnotu stavebního pozemku, anebo získáním náhrad od restituenta, který měl
nárok na vydání jiných pozemků ve smyslu § 11 zákona č. 229/1991 Sb. Město zvolilo druhý
způsob, oslovilo restituenta a odkoupilo část pohledávky ve výši 1,7986 ha za částku
179.860,-- Kč. Podle pozdějších změn a doplňků zákonů získalo město v roce 2001 na
základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od PF ČR požadovaný pozemek
s podmínkou, že je určen k zastavění stavbou na bydlení. Město tedy pokračovalo v jednání
s PF ČR a požadovalo za získaný nárok vydání jiných pozemků k využití jako část
průmyslové zóny. Tento záměr PF ČR zamítl. V současné době dle platných zákonů již
nemáme nárok na vydání náhradních pozemků.
Návrh usnesení č. 9/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení následujícího majetku města Toužim:
inv. č. 0217 Územní plán sídelního útvaru Toužim
poř. cena
inv. č. 0327 Náhradní pozemky u PF ČR
poř. cena
Hlasování:

330.000,-- Kč
179.860,-- Kč

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 9/1/2014 bylo přijato.
b)
Zastupitelstvo projednalo návrh na bezúplatný převod majetku města příspěvkové
organizaci Technická služba města Toužim. Město Toužim v roce 2012 na zajištění výkonu
veřejné služby pořídilo z účelového neinvestičního příspěvku Karlovarského kraje nářadí,
nástroje a ochranné pomůcky. Tato činnost byla v roce 2013 ukončena. Materiál je uložen
v TSM, která jej i využívá. Jedná se o tento materiál:
inv. č. 1692 Popelnice plastová 3 ks
2.997,-- Kč
inv. č. 1693 Kolečko stavební
5 ks
5.500,-- Kč
dále drobný majetek: vědra, rýče, krumpáče, lopaty, shrnovače, hrábě, košťata, vidle,
násady, rukavice, výstražné vesty, smetáky, nůžky, sekery a výstražné pásky v celkové
hodnotě
60.183,20 Kč
Dále město v roce 2013 nakoupilo nádoby na květiny, které jsou umístěny na sloupech
veřejného osvětlení na Malém náměstí. TSM zajišťuje výsadbu a ošetřování rostlin. Ústřední
inventarizační komise navrhuje bezúplatný převod na TSM Toužim.
inv. č. 1817 Nádoby na květiny 3 ks
35.056,86 Kč

Město pořídilo v říjnu 2013 na Malé náměstí následující mobiliář, který rovněž navrhuje
ústřední inventarizační komise bezúplatně převést na TSM.
inv. č. 1823 Litinový sloupek
4 ks
37.752,-- Kč
inv. č. 1824 Odpadkový koš
14.558,36 Kč
inv. č. 1825 Odpadkový koš
14.558,36 Kč
inv. č. 1826 Odpadkový koš
14.558,35 Kč
Návrh usnesení č. 10/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod majetku města
organizaci Technická služba města Toužim:
inv. č. 1692 Popelnice plastová 3 ks
inv. č. 1693 Kolečko stavební
5 ks
drobný majetek: vědra, rýče, krumpáče, lopaty, motyky,
shrnovače, hrábě, vidle, košťata, násady, rukavice,
výstražné vesty, smetáky, nůžky, sekery, výstražné pásky
inv. č. 1817 Nádoby na květiny 3 ks
inv. č. 1823 Litinový sloupek
4 ks
inv. č. 1824 Odpadkový koš
inv. č. 1825 Odpadkový koš
inv. č. 1826 Odpadkový koš

Toužim na příspěvkovou
2.997,-- Kč
5.500,-- Kč
60.183,20 Kč
35.056,86 Kč
37.752,-- Kč
14.558,36 Kč
14.558,36 Kč
14.558,35 Kč

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 10/1/2014 bylo přijato.
K bodu 13 : Zastupitelstvo projednalo radou zamítnutý záměr na prodej pozemku p.č.
924/8 o výměře 2 546 m2 v k.ú. Prachomety. Jedná se o žádost p. Zapletala, vlastníka
sousedního pozemku. Žádost zdůvodňuje tím, že pozemek je nevyužívaný a neudržovaný.
Pozemek je jednou až dvakrát za rok využíván účastníky májových oslav a ani dřívější žádosti
o prodej nebyly schváleny. Údržbu pozemku je možno zajistit prostřednictvím TSM Toužim.
P. Kadera podpořil stanovisko rady, včetně návrhu na údržbu pozemku prostřednictvím TSM
Toužim.
Návrh usnesení č. 11/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 924/8 o výměře 2 546 m2 v k.ú.
Prachomety.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

0
12
0

Usnesení č. 11/1/2014 nabylo přijato.
K bodu 14 : a) Zastupitelstvo projednalo žádosti o prodej nemovitého majetku
a k jednotlivým žádostem zaujalo toto stanovisko:

Podání č. 3340/2013 Manželé Ing. J. a S. Ženíškovi požádali o odkoupení pozemku p.č.st.
196/6 o výměře 162 m2 v k.ú. Toužim. Zájmový pozemek sousedí s pozemkem p.č.st. 197/1,
jehož součástí je objekt č.p. 202, s pozemkem p.č.st. 196/2, jehož součástí je objekt č.p. 201 a
s pozemkem p.č.st. 197/5 vše v k.ú. Toužim, které jsou ve vlastnictví žadatelů. Důvodem je
přístup k zadnímu vchodu do restaurace Bastila a dále ke garážím, která odkupují od
stávajícího vlastníka - Jednota SD v Toužimi. Pozemek je v současné době jedinou
přístupovou cestou ke garážím stojícím na pozemcích p.č.st. 196/7, 197/2, 197/4 a 197/3 v
k.ú. Toužim. Komise navrhuje posečkat s prodejem do doby, než bude vyřešen prodej garáží
včetně pozemků a žadatelé předloží kupní smlouvu s doložkou o zapsání vkladu do KN.
K návrhu se vyjádřil p. Ženíšek – současný stav je tento: Kupní smlouva byla odsouhlasena a
podepsána, příští týden bude proveden návrh na vklad do KN. Tři garáže budou dále využívat
současní uživatelé jako nájemci.
P. Kadera – navrhl odsouhlasit prodej s tím, že se smlouva podepíše po předložení kupní
smlouvy na garáže včetně pozemků s doložkou zápisu do KN.
P. starosta podpořil toto stanovisko a navrhl pozemek prodat jako příjezdovou komunikaci za
cenu 25 Kč/m2.
Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 12/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č.st. 196/6 o výměře 162 m2 v k.ú. Toužim
manželům Ing. J.a S. Ženíškovým za cenu 25 Kč/m2 s podmínkou, že kupní smlouva bude
podepsána po předložení kupní smlouvy na garáže včetně pozemků s doložkou zápisu do KN
a kupující dále uhradí kolek v hodnotě 1.000,-- Kč a bude poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí.
Hlasování.

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

10
0
1
1

Usnesení č. 12/1/2014 bylo přijato.
Podání č. 3356/2013 Pí Schramková požádala o koupi pozemku p.č. 284/31 – trvalého
travního porostu o výměře 70 m2 v k.ú. Toužim. Jedná se o poslední pozemek zahrádek Na
Výsluní, prodej ostatních devíti pozemků byl schválen zastupitelstvem 17.09.2013 a prodej již
byl realizován. Komise navrhuje prodat pozemek za cenu 35 Kč/m2.
Návrh usnesení č. 13/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 284/31 o výměře 70 m2 v k.ú. Toužim pí
Schramkové za cenu 35 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí geometrický plán ve výši 2 024 Kč,
kolek v hodnotě 1 000 Kč a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

11
0
0
1

Usnesení č. 13/1/2014 bylo přijato.
Podání č. 3328/2013 Manželé I. a A. Husineckých požádali o koupi pozemku p.č. 2/4 zahrady o výměře 14 m2 v k.ú. Kojšovice.
Podání č. 0313/2014 Manželé M. a Z. Trnkovi rovněž požádali o koupi pozemku p.č. 2/4
v k.ú. Kojšovice.
Koncem roku 2013 prováděla Ing Zugarová z GEO teamu vytýčení hranic pozemků p.č.
1255/9 a 125/10 v k.ú. Kojšovice a zjistila, že pozemek p.č. 2/4 je chybně zakreslen
v katastrální mapě. V důsledku tohoto zjištění jednotliví žadatelé požádali o odkoupení
uvedeného pozemku. Následně byl pozemek vyznačen mezníky, přičemž západní bod
pozemku zasahuje do přístupové cesty manželů Trnkových, severní bod je na hranici plotu
manželů Husineckých a místní komunikace. Proto komise doporučuje prodej pozemku p.č.
2/4 o výměře 14 m2 v k.ú. Kojšovice manželům Trnkovým za cenu 12 Kč/m2.
Návrh usnesení č. 14/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 2/4 o výměře 14 m2 v k.ú. Kojšovice manželům
M. a Z. Trnkovým za cenu 12 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000,-- Kč a
bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

11
0
0
1

Usnesení č. 14/1/2014 bylo přijato.
b)
Zastupitelstvo projednalo žádost obce Bezvěrov o odkoupení požárního vozidla Tatra
815 – CAS 32, KVA 23 – 41. Město zveřejnilo v roce 2013 záměr na prodej tohoto movitého
majetku a dosud se ozvala obec Verušičky s nabídkovou cenou 250 tis. Kč a nyní obec
Bezvěrov s nabídkovou cenou 500 tis. Kč. Město Toužim v loňském roce získalo novější
požární vozidlo T 815 od HZS Karlovarského kraje, a proto původní vozidlo nabídlo
k prodeji.
P. Kadera – s prodejem tohoto vozidla na minulém zasedání zastupitelstvo souhlasilo. Nynější
nabídka obce Bezvěrov odpovídá našim představám, a proto navrhl prodej schválit.
Návrh usnesení č. 15/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje prodej movitého majetku města, požárního vozidla Tatra 815 – CAS
32, KVA 23 – 41, obci Bezvěrov, 330 41 Bezvěrov 101, IČ: 257 541, pro potřebu SDH
Bezvěrov, za cenu 500 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 15/1/2014 bylo přijato.

K bodu 15 : Zastupitelstvo projednalo žádost SK Toužim o příspěvek na činnost ve výši
100 tis. Kč a SDH Toužim o příspěvek ve výši 66 tis. Kč. P. starosta objasnil, že
v kompetenci zastupitelstva je poskytnutí dotace – příspěvku ve výši nad 50 tis. Kč. Ve
schváleném rozpočtu na letošní rok je počítáno pro SK Toužim pouze s dotací ve výši 55 tis.
Kč. Z této částky bude 50 tis. Kč pro fotbalisty a 5 tis. Kč pro oddíl stolního tenisu. SDH
Toužim požádal o dotaci ve výši 66 tis. Kč a s touto částkou je počítáno i v rozpočtu. Z částky
bude 45 tis. Kč použito na mezinárodní setkání mladých hasičů, 15 tis. Kč na činnost SDH a 6
tis. Kč na pořádání soutěží. Poskytnutí ostatních příspěvků ve výši do 50 tis. Kč projednala
a schválila Rada města Toužim a jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu na letošní rok.
Návrh usnesení č. 16/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace na činnost SK Toužim v roce 2014 v celkové výši
55 tis. Kč a na činnost SDH Toužim v roce 2014 dotaci v celkové výši 66 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 16/1/2014 bylo přijato.
K bodu 16 : Zastupitelstvo projednalo návrh rady na uzavření smluv na poskytnutí dotací
v roce 2014 spolkům a sdružením ve výši do 50 tis. Kč. Jedná se o tyto spolky a sdružení:
TJ Sokol Toužim
Přátelé toužimské mládežnické dechovky
Vymeť půdu, postav hřiště, o.s., Toužim
Středisko pro ranou péči, o.p.s., Plzeň
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR – ZO Toužim
Kontakt bB, středisko Karlovy Vary, o.s.
Jezdecký klub Toužim
Aeroklub Toužim – letiště Přílezy
Sdružení linky bezpečí
Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov

35.000,-- Kč
20.000,-- Kč
15.000,-- Kč
12.000,-- Kč
10.000,-- Kč
9.000,-- Kč
5.000,-- Kč
5.000,-- Kč
2.100,-- Kč
2.000,-- Kč

V předchozím bodě bylo schváleno poskytnutí dotace SK Toužim ve výši 55 tis. Kč a SDH
Toužim ve výši 66 tis. Kč, a proto se návrh na uzavření smluv na poskytnutí dotací ještě
doplňuje o tyto dva subjekty.
SDH Toužim
SK Toužim

66.000,-- Kč
55.000,-- Kč

P. Kadera – kritizoval současný stav oplocení hřiště u Sokolovny a zeptal se, zda o.s. Vymeť
půdu, postav hřiště bude z poskytnutého příspěvku hřiště opravovat. Zbytek oplocení, jehož
stavby se osobně zúčastnil, je poničen a navrhl tuto část oplocení buď odstranit nebo opravit.
Odpověděl p. starosta – příspěvek není určen na opravu oplocení. Oprava části oplocení
oddělující Sokolovnu od hřiště bude projednána s TSM Toužim.

Návrh usnesení č. 17/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv na poskytnutí dotací – příspěvků na činnost v roce
2014 těmto subjektům:
SDH Toužim
TJ SK Toužim
TJ Sokol Toužim
Přátelé toužimské mládežnické dechovky
Vymeť půdu, postav hřiště, o.s., Toužim
Středisko pro ranou péči, o.p.s., Plzeň
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR – ZO Toužim
Kontakt bB, středisko Karlovy Vary, o.s.
Jezdecký klub Toužim
Aeroklub Toužim – letiště Přílezy
Sdružení linky bezpečí
Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov

66.000,-- Kč
55.000,-- Kč
35.000,-- Kč
20.000,-- Kč
15.000,-- Kč
12.000,-- Kč
10.000,-- Kč
9.000,-- Kč
5.000,-- Kč
5.000,-- Kč
2.100,-- Kč
2.000,-- Kč

a pověřuje p. starostu podpisem smluv o poskytnutí dotací – příspěvků na činnost uvedeným
subjektům.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 17/1/2014 bylo přijato.
K bodu 17 : Zastupitelstvo projednalo využití finanční podpory z Programu regenerace
městských památkových zón v roce 2014. Pro letošní rok z něho město Toužim získalo částku
650 tis. Kč. V podané žádosti do programu město uvedlo pokračování v opravě místního
kostela a pokračování v opravě střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku. Na tuto akci
bylo souběžně požádáno o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje a to z důvodu, že tyto
dvě dotace lze souběžně použít na jednu akci. Výši příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
budeme znát po 17. březnu. Rada tato fakta projednala a navrhuje použít podporu z Programu
regenerace městský památkových zón ve výši 50 tis. Kč a podíl 10 tis. Kč z rozpočtu města na
pokračování opravy kostela Narození Panny Marie v Toužimi. Při jednání s farností byla
dohodnuta tato výše prostředků z důvodu nedostatku finančních prostředků farnosti. Částku
ve výši 600 tis. Kč se spoluúčastí na financování ve výši 620 tis. Kč z rozpočtu města použít
na další etapu opravy střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku.
Návrh usnesení č. 18/1/2014:
Zastupitelstvo schvaluje využít finanční podporu z Programu regenerace městských
památkových zón v roce 2014 ve výši 650 tis. Kč takto:
a)
Na opravu fasády kostela Narození Panny Marie v Toužimi použít z Programu
regenerace MPZ částku 50 tis. Kč s příspěvkem města Toužim ve výši 10 tis. Kč.
b)
Na opravu střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku v Toužimi použít
z Programu regenerace MPZ částku 600 tis. Kč se spoluúčastí města Toužim ve
výši 620 tis. Kč

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 18/1/2014 bylo přijato.
K bodu 18 :
P. Kadera konstatoval, že máme upravené náměstí, ale stav zámku je
neutěšený, a proto navrhl, aby se v rozpočtu na příští rok počítalo s nějakou částkou na opravu
zámku. Je třeba počítat s opravou střechy, kde je pouze lepenka a také by bylo vhodné opravit
fasádu, alespoň ze dvou stran do náměstí. Dále se zeptal, jak dopadla soutěž o počet
dlažebních kostek na náměstí.
Odpověděl p. starosta – střecha zámku se bude moci dělat na etapy, materiál zatím není určen.
Pokud se jedná o fasádu, bude nutné řešit i okna a to bude nákladná akce. Pokud budou nějaké
dotace, lze to řešit. Z dotací na památky již několik let opravujeme bývalý pivovar, byla
zahájena oprava střechy Horního hradu a také na udržovací práce Janova zámku byla využita
dotace. Dotace na památky poskytuje Ministerstvo kultury a Krajský úřad Karlovarského
kraje. V soutěži o počet kostek na náměstí padaly odhady od 400 tis. do pěti milionů kusů.
Skutečný počet byl necelých 1 200 tis. ks a nejbližší odhad se lišil o 11 tis. kusů, druhý odhad
se lišil o 13 tis. ks. Jeden odhad byl pod a druhý nad skutečným počtem. Jednota SD Toužim
věnovala poukazy na slevu z nákupu v OD Střela ve výši 500, 300 a 200 Kč. Výsledky budou
zveřejněny v Toužimských novinách.
P. Hlous upozornil na poškozený okapový svod u vchodu do zdravotního střediska.
Odpověděl p. starosta – je to v kompetenci BHM Toužim, oprava bude zajištěna v součinnosti
s plošinou TSM Toužim. Dále p. starosta informoval p. Pavlíka z Kosmové, že doplnění
veřejného osvětlení řeší TSM Toužim.
P. Schierl – také počítal kostky, ale došel k jiným počtům v souvislosti s tím, že se hovořilo
o použití kostek z původní komunikace s výsledným efektem úspory nákladů ve výši 300 tis.
Kč. Dle jeho názoru však chybí téměř 750 tis. Kč. Také dosud nemá k dispozici položkový
rozpočet regenerace náměstí.
Odpověděl p. starosta – v případě zájmu mohl p. Schierl mít položkový rozpočet k dispozici.
Již dříve byl také p. Ďuriš informován o možnosti kde rozpočet získat, a proto při skutečném
zájmu jste mohli tento rozpočet mít k dispozici. Informace jsou dostupné na profilu
zadavatele, jsou veřejné a každému dostupné.
P. Kadera – kdy bude dodělána studna na náměstí?
Odpověděl p. starosta – materiál na dokončení studny je připraven, až pominou noční
mrazíky, bude studna dokončena.
P. Schierl – před třemi lety byly nějaké záměry na oživení cestovního ruchu využitím zámku.
Po třech letech nevidí žádný posun v této věci. Udělala se spousta jiných věcí, na zámek se
zapomnělo. Nyní je asi již pozdě, rozpočet je schválen a jsou naplánovány jiné akce.
V příštích létech by se s tím mělo počítat. Záměry na využití existují, vedení města by se tím
mělo zabývat.
Odpověděl p. starosta – stav objektu není zdaleka takový, aby se mohl umožnit vstup
veřejnosti. To bude vyžadovat nemalé náklady.
P. Píro – z jednání zastupitelstva ocenil schválení prodeje požárního vozidla a vstřícnost
k občanům při prodeji nemovitého majetku – prodejní ceny jsou reálné, odpovídají druhu
a stavu pozemků. Dále polemizoval o nutnosti nechat zpracovat evidenci cest stezek a pěšin,
když satelitní snímky odhalí každou drobnost. Pochválil zastupitelstvo za regeneraci náměstí,
což neříká pouze za sebe, ale i za většinu lidí, s kterými hovořil. Kritizoval však osazení
sochy Jiřího z Poděbrad na úroveň dlážděné plochy, což byl jistě záměr projektanta, se kterým

však většina obyvatel nesouhlasí. Apeloval na zastupitelstvo, aby socha byla umístěna na
vhodný podstavec. Dále kritizoval dvousměrnou komunikaci mezi poštou a zámkem, která
není šest metrů široká a zvlášť v nepříznivé zimě může způsobovat problémy při projíždění
vozidel. Rovněž kritizoval malý poloměr zatáček. Zmínil určité nedostatky při vyúčtování
služeb v DPS a upozornil na možnou úsporu v nákladech nájemníků za odběr elektřiny.
Poukázal na skutečnost, kdy chodník ústí do parkoviště před úřadem práce a zaparkovaná auta
znemožňují přístup, například matkám s kočárky, na chodník nebo z chodníku dále
pokračovat. Rovněž se zeptal, co se udělalo pro zvětšení zaměstnanosti v Toužimi. Mladí
z Toužimi odcházejí, nemají zde pracovní příležitosti.
Odpověděl p. starosta – s vytvářením pracovních míst jsou problémy, do Karlovarského kraje
nebyl v loňském roce přiveden žádný investor. Doba není příznivá a ani zájmové plochy
nejsou na vhodných lokalitách. Parkoviště před úřadem práce – dá se vyřešit vyznačením
zákazu žlutou barvou a dodržování sledovat městskou policií. Připomínky k DPS budou
projednány s vedoucím BH Toužim. Komunikace mezi poštou a zámkem je dle projektu,
který byl schválen dopravním inspektorátem. V současné době je trend v zužování
komunikací, aby se doprava zpomalila a zklidnila. Socha Jiřího z Poděbrad – byl to skutečně
záměr projektanta, ale i památkáři s tímto řešením souhlasili, nechtěli další dominantu na
náměstí. Dominantami je kašna a morový sloup. Je to otázka názoru.
P. Schierl – jak to vypadá s kolaudací našeho náměstí?
Odpověděl p. starosta – kolaudace náměstí proběhne ve čtvrtek 20.03.2014.
P. starosta ještě informoval zastupitelstvo o akci organizované městem Poděbrady, které
připravuje akci při příležitostí 550. výročí Mírové mise Jiřího z Poděbrad, kdy tento
středověký král vytvořil ucelenou koncepci mírové spolupráce evropských panovníků. Tato
akce by se měla uskutečnit ve všech městech České republiky, která mají náměstí, třídy, ulice,
nábřeží pojmenované po Jiřím z Poděbrad. V neděli 22.06.2014 by se ve všech zúčastněných
městech v 15:00 uskutečnil libovolný plenérový koncert právě v té konkrétní části města a
křest nové monografie o Jiřím z Poděbrad. Akce by měla být zapsána do Guinessovy knihy
rekordů. Tato akce bude součástí oslav města k 545. výročí založení města Toužim.
K bodu 19 : P. starosta poděkoval všem přítomným za účast a ve 20:15 hod. ukončil
zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

V Toužimi 13.03.2014

..........................................
Roman STRAKA
místostarosta
Ověřovatelé:

.............................................
Alexandr ŽÁK
starosta
...............................................
Václav PAVLÍK
...............................................
MUDr. Richard HLOUS

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

