Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo : 5/2014
Datum : 27.11.2014
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 5 konaného 27. listopadu 2014
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 13 členů zastupitelstva,
omluven je p. Robert Hrůza. V 17:10 h. se dostavil p. Jan Duspiva a v 17:50 h. zasedání opustil
p. Jiří Horník.

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Volba členů kontrolního a finančního výboru
Odvolání členů školských rad jmenovaných zřizovatelem
Jmenování nových členů školských rad
Projednání pověření pro Radu města Toužim na schvalování a provádění rozpočtových
opatření a pověření na schvalování a zveřejňování záměrů na prodej, směnu či darování
nemovitého majetku
8. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
9. Odvolání členů osadního výboru v Dobré Vodě a určení nových členů osadního výboru
10. Projednání návrhu na doplnění jednacího řádu zastupitelstva
11. Diskuze
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1 : P. starosta zahájil v 17:05 h. zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Konstatoval, že
přítomností 13 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. 1/5/2014:
Zastupitelstvo schvaluje předložený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 1/5/2014 bylo přijato.

K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověření zápisu p. Karla Štumpu a p. Jiřího
Ženíška. V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil člen zastupitelstva p. Jan Duspiva
a doplnil počet členů zastupitelstva na 14.
Návrh usnesení č. 2/5/2014:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

Karla Štumpu
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Jiřího Ženíška

Usnesení č. 2/5/2014 bylo přijato.
K bodu 4 : P. starosta konstatoval, že na dnešním zasedání se mají zvolit další členové
kontrolního a finančního výboru a vyzval předsedy výborů k podání návrhů na další dva členy
výboru. Předseda kontrolního výboru, p. Richard Hlous, navrhl za členy výboru p. Ing.
Václava Šustu a pí Bohumilu Slavíkovou. K navrženým členům neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 3/5/2014:
Zastupitelstvo volí členem kontrolního výboru:

Ing. Václava Šustu
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Bohumilu Slavíkovou
Hlasování:

Usnesení č. 3/5/2014 bylo přijato.
Předseda finančního výboru, p. Jiří Ženíšek, navrhl za členy výboru p. Marka Daňka
a p. Vladimíra Dolejšího ml. K navrženým členům neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 4/5/2014:

Zastupitelstvo volí členem finančního výboru:

Marka Daňka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Vladimíra Dolejšího ml.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 4/5/2014 bylo přijato.
K bodu 5 : P. starosta informoval zastupitele, že členem školské rady za zřizovatele musí
být člen zastupitelstva, a proto je nutné dosavadní členy odvolat a jmenovat nové členy
školských rad. Stávajícími členy školské rady při ZŠ Toužim jsou Robert Hrůza, Roman Straka
a Ota Šikýř a školské rady při ZŠaMŠ Toužim jsou Richard Hlous a Milan Kadera.
Návrh usnesení č. 5/5/2014:
Zastupitelstvo odvolává členy školské rady při ZŠ Toužim Bc. Roberta Hrůzu, Romana Straku
a Otu Šikýře a členy školské rady při ZŠaMŠ Toužim MUDr. Richarda Hlouse a Mgr. Milana
Kaderu.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 5/5/2014 bylo přijato.
K bodu 6 : P. starosta navrhl za nové členy školských rad tyto členy zastupitelstva. Do
školské rady při ZŠ Toužim p. Roberta Hrůzu, Jana Vlčka a Jana Duspivu. Do školské rady při
ZŠaMŠ Toužim p. Jiřího Horníka a Renatu Páníkovou. K navrženým členům neměl nikdo
připomínky.
Návrh usnesení č. 6/5/2014:
Zastupitelstvo volí členem školské rady při ZŠ Toužim:
Bc. Roberta Hrůzu
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Jana Vlčka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Jana Duspivu
Hlasování:

Usnesení č. 6/5/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 7/5/2014:
Zastupitelstvo volí členem školské rady při ZŠaMŠ Toužim:
Bc. Jiřího Horníka, DiS.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Renatu Páníkovou
Hlasování:

Usnesení č. 7/5/2014 bylo přijato.
K bodu 7 : P. starosta informoval zastupitelstvo, že v rámci operativního provádění
rozpočtových opatření byla rada pověřena schvalováním a prováděním rozpočtových opatření,
usnesením zastupitelstva č. 9/5/2012, s platností do konce roku 2014. Pro hospodaření města je
vhodné, aby toto pověření platilo i v tomto volebním období.
P. Petr Vlček – v pověření mu chybí omezení výše částky, o kterou se v rozpočtovém opatření
jedná, navrhuje částku 100 tis. Kč.
P. Ženíšek – navrhl, aby byl schválen stejný formát pověření jako v minulém volebním období,
to je bez omezení v případě, že se nemění saldo rozpočtu a kdy město obdrží dotace a granty
do přijaté výše. V případě změny salda rozpočtu není rada ke schvalování kompetentní.
Návrh usnesení č. 8/5/2014:
Zastupitelstvo schvaluje pověření pro Radu města Toužim ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření v případě, že:
se nemění saldo rozpočtu,
kdy město obdrží dotace a granty do přijaté výše.

Rozpočtová opatření bude dále projednávat finanční výbor a na zasedáních zastupitelstva bude
podávat zprávu o schválených a provedených rozpočtových opatřeních. Toto pověření platí do
konce roku 2018.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
1
1

Usnesení č. 8/5/2014 bylo přijato.
Dále p. starosta informoval zastupitelstvo, že usnesením č. 7b/5/2010 byla pověřena Rada
města Toužim ke schvalování a zveřejňování záměrů na prodej, směnu či darování nemovitého
majetku s tím, že v případě neschválení záměru bude tento předložen k projednání na zasedání
zastupitelstva. Tento model se v praxi osvědčil, a proto by bylo vhodné v tomto způsobu dále
pokračovat.
P. Petr Vlček – opět zde chybí omezení částky, za kterou se majetek prodává.
P. starosta – vysvětlil zásady prodeje nemovitého majetku dle zákona o obcích, kdy záměr
prodeje pouze vyjadřuje úmysl města prodat majetek a o samotném prodeji, směně či darování,
již rozhoduje zastupitelstvo.
P. Schierl – jako bývalý člen zastupitelstva bojoval proti této praxi i když stanovisko
Ministerstva vnitra je takové jaké je. Stále má názor, že o majetku města, včetně rozhodování
o záměru prodeje, má rozhodovat pouze zastupitelstvo. Záměr je projevem vůle obce
s majetkem něco provést a schůze rady je neveřejná a občané se k tomu nemohou vyjádřit. Dle
jeho názoru se k celému aktu prodeje majetku mají mít možnost se vyjádřit občané
a zastupitelstvo.
P. Hlous – zavedený způsob schvalování záměrů na prodej hlavně umožňuje rychlejší způsob
vyřizování žádostí, kdy celý akt prodeje lze realizovat do tří měsíců.
P. Kadera – když se schvalovalo toto pověření pro radu, tak se o tom dlouze diskutovalo, je
v souladu se stanoviskem nadřízených orgánů a nakonec se pověření pro radu schválilo.
Navrhl, aby i nadále platilo usnesení z roku 2010.
P. Schierl – reagoval na příspěvek p. Hlouse – chcete vyjít vstříc jednomu občanu, ale jedná se
o majetek společný, je zde 3 800 občanů.
P. Petr Vlček – nelze tedy schválit záměr a prodej na jednom zasedání zastupitelstva?
P. starosta objasnil postup prodeje majetku dle zákona o obcích.
Návrh usnesení č. 9/5/2014:
Zastupitelstvo schvaluje postupovat ve věci schvalování a zveřejňování záměrů na prodej,
směnu či darování nemovitého majetku i ve volebním období 2014 – 2018 dle usnesení
zastupitelstva č. 7b/5/2010.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
2

Usnesení č. 9/5/2014 bylo přijato.

K bodu 8 : Zastupitelstvo projednalo návrh na poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva. Dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších novelizací, lze poskytnout odměny nejdříve ode dne, kdy to
schválí zastupitelstvo. Nelze tady schvalovat poskytnutí odměn se zpětnou platností. Dle
poslední novelizace výše uvedeného nařízení vlády lze poskytnout neuvolněným členům
zastupitelstva měsíční odměny až do výše:

Místostarosta
Člen rady
Předseda výboru
Předseda komise
Člen výboru
Člen komise
Člen zastupitelstva

Měsíční odměna až do výše

Celkem

Dosud

Návrh

7 509,- + 16 933,- + 580,1 650,- + 260,1 300,- + 260,1 300,- + 260,1 120,- + 260,1 120,- + 260,400,- + 260,-

25 022,1 910,1 560,1 560,1 380,1 380,660,-

11 000,1 810,1 300,1 000,750,600,450,-

11 000,1 910,1 300,1 000,750,600,450,-

P. Petr Vlček – zeptal se, zda se může této odměny vzdát ve prospěch např. mládeže?
P. starosta – částka každému členu zastupitelstva musí být vyplacena, a jak s ní dále naloží, je
pouze na vůli každého člena zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 10/5/2014:
Zastupitelstvo schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s platností od
01.12.2014 s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí bude poskytnuta odměna podle
funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna:
místostarosta
11 000,- Kč
člen rady
1 910,- Kč
předseda výboru
1 300,- Kč
předseda komise
1 000,- Kč
člen výboru
750,- Kč
člen komise
600,- Kč
člen zastupitelstva
450,- Kč
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 10/5/2014 bylo přijato.
K bodu 9 : Zastupitelstvo projednalo návrh občanů Dobré Vody na určení členů nového
osadního výboru a zvolení předsedy osadního výboru v Dobré Vodě. Dosud zde pracoval
pětičlenný osadní výbor ve složení: předsedkyně Mgr. Jana Kosová a členové Anna
Dunčeková, Lenka Kolenová, Klára Berkyová a Nataša Berkiová, který rezignoval. Na základě
nových voleb v této části města je navržen osadní výbor ve složení předseda Jaromír Kos
Jiráska, Dobrá Voda č.p. 4 a členové Jana Siváková, Dobrá Voda č.p. 49, Ralf Ducampe,
Dobrá Voda č.p. 10, Anna Dunčeková, Dobrá Voda ev.č. 1, Tomáš Kolena ml., Dobrá Voda
č.p. 51.

Návrh usnesení č. 11/5/2014:
Zastupitelstvo odvolává členy osadního výboru v Dobré Vodě Mgr. Janu Kosovou, Annu
Dunčekovou, Lenku Kolenovou, Kláru Berkyovou a Natašu Berkiovou.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 11/5/2014 bylo přijato.
Z přítomných hostů se představil kandidát na předsedu osadního výboru p. Jaromír Kos
Jiráska. K navrženým členům osadního výboru neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 12/5/2014:
Zastupitelstvo určuje novými členy osadního výboru v Dobré Vodě Janu Sivákovou, Dobrá
Voda č.p. 49, Ralfa Ducampe, Dobrá Voda č.p. 10, Annu Dunčekovou, Dobrá Voda ev.č. 1,
Jaromíra Kos Jirásku, Dobrá Voda č.p. 4, Tomáše Kolenu ml., Dobrá Voda č.p. 51 a volí
předsedou osadního výboru v Dobré Vodě p. Jaromíra Kos Jirásku.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 12/5/2014 bylo přijato.
K bodu 10 : P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na změnu či doplnění
jednacího řádu zastupitelstva. Z přítomných členů neměl nikdo připomínku k jednacímu řádu
zastupitelstva, a tak se může zasedání zastupitelstva i nadále řídit stávajícím jednacím řádem.
K bodu 11 : P. Duspiva – vyjádřil se k odměnám pro zastupitele. Nevěděl, že je za tyto
funkce poskytována odměna a podpořil návrh p. Petra Vlčka na poskytnutí této částky dětem
nebo na jiný dobročinný účel.
P. starosta – jak již bylo řečeno, tato částka musí být vyplacena příjemci, není možné se jí zříci
a tak ušetřit prostředky města, ale po vyplacení s ní každý může naložit jak uzná za vhodné.
P. Duspiva – kdyby se vytvořilo speciální konto, na které by přispívali všichni členové
zastupitelstva, tak by se již jednalo o zajímavou částku.
P. starosta – je na zvážení každého jednotlivce jak s odměnou naloží.
P. Petr Vlček – zeptal se na usnesení rady, kdy byl schválen TSM Toužim převod provozních
prostředků do investičního fondu a kdy byl schválen nákup nakladače.
P. starosta – k první části dotazu sdělil, že důvodem této transakce je pořízení nového
svozového vozu na komunální odpad a zametacího samosběrného stroje na dotaci ze SFŽP ČR,
kdy částky na dofinancování z rozpočtu TSM nebyly rozpočtovány jako investiční prostředek,
ale jako provozní náklad. Přesná částka k dofinancování dotací byla známa až po vyúčtování
nákladů na pořízení těchto prostředků ze SFŽP. Převedením prostředků z příspěvku do
investičního fondu nebude omezena činnost TSM Toužim v závěru letošního roku, a proto rada

schválila tento převod. Doplnila pí Krátká – objasnila hospodaření příspěvkové organizace a
tvorbu fondů.
P. starosta – k druhé části dotazu sdělil, že se jedná o revokaci usnesení rady, kdy byl nákup
kolového nakladače zamítnut a nové projednání žádosti o nákup. Rada nákup kolového
nakladače schválila, což je plně v její kompetenci, zastupitelstvo o nákupu movitého majetku
nerozhoduje.
P. Petr Vlček – tento způsob se mu nelíbí a zeptal se, zda nákupu předcházela veřejná soutěž
a kolik bylo nabídek?
P. starosta – veřejná soutěž nebyla a kolik bylo nabídek nyní přesně neví. Jedná se o nákup
movitého majetku, což je plně v kompetenci rady a pokud bude chtít zastupitelstvo rozhodovat
o nákupu movitého majetku musí o tom rozhodnout.
P. Jan Vlček – k čemu bude nakladač sloužit?
P. starosta – nakladač, včetně bagru, bude mít u TSM široké pole využití, a to nejen pro vlastní
činnost TSM, ale i pro poskytování služeb dalším subjektům.
P. Ženíšek – toto je příklad toho, kdy by se mohla stanovit hranice, od které by o nákupu
movitého majetku mělo vědět zastupitelstvo. V tomto případě se jedná o dosti vysokou částku
a zastupitelstvo se to doví, až když je nákup uskutečněn. Měla by být stanovena hranice
pořizovací ceny. Po další diskuzi o účelnosti a potřebě nákupu tohoto stroje zastupitelstvo
přistoupilo k projednání návrhu na stanovení hranice pro projednávání nákupu movitého
majetku mezi radou a zastupitelstvem.
P. Veverka navrhl částku 700 tis. Kč
P. Ženíšek – mělo by se jednat o částku, která bude zaúčtována jako pořizovací cena, to
znamená například pro TSM cena bez DPH a pro město cena s DPH.
P. Petr Vlček – i nákup movitého majetku by se měl řešit s předstihem a navrhl částku
200 tis. Kč.
P. starosta – předložil otázku jak postupovat, když nákup nad stanovenou hranici bude součástí
návrhu rozpočtu a tento bude schválen. Bude se to ještě jednou projednávat v zastupitelstvu?
P. Hlous – v případě, že nákup je součástí schváleného rozpočtu, není jej třeba znovu
projednávat.
P. starosta potvrdil tento názor a navrhl částku 500 tis. Kč.
P. Ženíšek – navrhl v tomto smyslu formulovat usnesení.
Po další diskuzi o způsobu účtování DPH a četnosti tohoto druhu nákupu, bylo přistoupeno
k hlasování o usnesení s hraniční částkou 500 tis. Kč.
V průběhu projednávání tohoto bodu zasedání zastupitelstva opustil z pracovních důvodů
p. Jiří Horník.
Návrh usnesení č. 13/5/2014:
Zastupitelstvo si vyhrazuje rozhodovat o nákupu movitých věcí s pořizovací cenou nad
500 tis. Kč v případě, že tento nákup není schválen v rozpočtu města.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 13/5/2014 bylo přijato.

P. Kadera – připomněl, že při schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva byly také
schváleny odměny předsedům a členům komisí. Rada tyto komise v současné době sestavuje
a na příštím zasedání zastupitelstva bude o personálním obsazení komisí informovat.
P. Ženíšek – požádal o aktuální informace o pozemcích na bytovou výstavbu.
P. starosta – s Ing. Chárou se sešel, představu města s ním projednal, p. Ing. Chára nakonec se
směnou souhlasil, ale poskytne pouze část pozemku určeného územním plánem k výstavbě. Při
projednání byl dohodnut poměr pozemků 10 : 1. Do pátku 28.11.2014 má poslat požadavek na
pozemky města ke směně. Pokud vše takto proběhne, rada projedná záměr na směnu a na
zasedání zastupitelstva, pravděpodobně dne 16.12.2014, bude směna pozemků projednána.
Pí Rédlová – požádala zastupitelstvo o souhlas k vyjádření své osoby k výrokům p. Brunnera
na ustavujícím zasedání zastupitelstva, kdy se hrubě vyjádřil k práci úředníků městského úřadu
a především k práci pí Rédlové. Uvedla, že před několika lety projednávala jeho žádost, která
byla zamítnuta, žadatel nevyužil opravné prostředky a tak byla záležitost uzavřena.
P. Schierl – zúčastnil se kontrolního dne na zámku a byl zděšen ze stavu a způsobu jakým je
oprava prováděna. Požádal zastupitele, aby se někdo z nich památkám věnoval.
P. starosta – doplnil, že p. Schierla pozval na kontrolní den NPÚ Loket a při projednávání
neměl nikdo z NPÚ, stavební firmy a města připomínky ke způsobu provádění opravy Horního
hradu. Vznikla zde dohoda jak ošetřit nalezené fragmenty, aby nebyly dále degradovány.
P. Schierl – je sice amatér, co viděl, to viděl a je schopen to odborně obhájit. Viděl, co se
udělalo s náměstím, vše pod dozorem památkářů, kteří vyšli městu vstříc.
P. Brožíček – je rád, že náměstí je uděláno, minulý stav byl neúnosný, příprava byla sice
dlouhá, ale výsledek je velmi dobrý.
Nikdo další neměl do diskuze příspěvek, a tak p. starosta diskuzi ukončil.
K bodu 12 : Závěr
P. starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a hostům za účast na tomto zasedání, popřál
příjemné prožití dnešního večera a v 18:25 h ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

V Toužimi 27.11.2014

...........................................
Bc. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta
Ověřovatelé:

............................................
Alexandr ŽÁK
starosta

..............................................
Karel ŠTUMPA

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

