Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 5/2015
Datum: 10.12.2015
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 5 konaného
dne 10. prosince 2015
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno všech patnáct členů
zastupitelstva. V průběhu zasedání, po projednání bodu č. 14, zasedání opustila pí Darulová.

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání návrhů zastupitele p. Petra Vlčka
Projednání nabídky volného prostoru v Infolistech k podávání informací o činnosti města
a příspěvkových organizací
8. Projednání veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace spolku Cesta z města
9. Projednání návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2016
10. Projednání rozpočtového výhledu města Toužim na rok 2017 a rok 2018
11. Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku
12. Projednání záměru na prodej pozemku
13. Projednání nabídky na odkoupení pozemku
14. Projednání nabídky Biskupství plzeňského
15. Projednání žádostí o změnu územního plánu
16. Projednání návrhu na vyřazení poškozeného a nevyužitelného majetku města
17. Projednání návrhu na doplnění názvu příspěvkových organizací
18. Projednání návrhu odměn pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
19. Projednání žádosti o bezúplatný převod majetku Karlovarského kraje
20. Projednání veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem na dotaci pro SDH
21. Diskuze
22. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1 : P. starosta zahájil v 17:05 hod. zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Konstatoval, že
přítomností všech patnácti členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.

K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva a
navrhl doplnit program o bod č. 19 – Projednání žádosti o bezúplatný převod majetku
Karlovarského kraje a bod č. 20 – Projednání veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem
na dotaci pro SDH. Původní body č. 19 a 20 budou zařazeny do programu s číslem 21 a 22.
K doplněnému návrhu programu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 1/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 1/5/2015 bylo přijato.
K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověření zápisu p. Jiřího Horníka a p. Jiřího
Ženíška.
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

p. Jiřího Horníka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

p. Jiřího Ženíška
Hlasování:

Usnesení č. 2/5/2015 bylo přijato.
K bodu 4 : Zpráva předsedy kontrolního výboru:
P. Richard Hlous, předseda kontrolního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu o plnění
usnesení zastupitelstva.
Usnesení č. 11/3/2015 – prodej pozemku p. J. Filipčíkovi, kupní smlouva uzavřena, cena
zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 16/4/2015 – prodej pozemku pí A. Veličkové, kupní smlouva uzavřena, cena
zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 17/4/2015 – prodej pozemku p. J. Michalíkovi, kupní smlouva uzavřena, cena
zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 18/4/2015 – prodej pozemku manželům Odlevákovým, kupní smlouva
podepsána, cena zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 19/4/2015 – prodej pozemku manželům Maškovým, kupní smlouva podepsána,
cena zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 3/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 3/5/2015 bylo přijato.
K bodu 5 : Zpráva předsedy finančního výboru:
P. Jiří Ženíšek, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu finančního
výboru, který projednal návrh rozpočtu města Toužim na rok 2016 a rozpočtová opatření
schválená a provedená radou od minulého zasedání zastupitelstva. Při projednání návrhu
rozpočtu na rok 2016 bylo konstatováno, že příjmová strana rozpočtu byla správně stanovena
tak, že odhad příjmů na rok 2016 není nadhodnocen. Výdajová strana rozpočtu je stanovena
s ohledem na potřeby příspěvkových organizací, správu a na plánované akce tak, aby výdaje
byly pokryty příjmy. Finanční výbor doporučuje rozpočet na rok 2016 schválit v navržené
podobě. Dále finanční výbor projednal a schválil všechna rozpočtová opatření:
RO 39/2015 – částka 12 000,- Kč – úprava položek výdajové strany rozpočtu
RO 40/2015 – částka 40 000,- Kč – vícepráce u opravy střechy ZŠ Toužim, pavilon A
RO 41/2015 - částka 30 000,- Kč – zvýšení položky opravy a udržování u činnosti
místní správy
RO 42/2015 – částka 10 674,- Kč – dotace Karlovarského kraje na činnost JSDH
RO 43/2015 – částka 9 000,- Kč – zvýšení položky spotřeba materiálu, snížení
položky teplo u organizační složky Městská policie Toužim
RO 44/2015 – částka 50 000,- Kč – oprava havárie rozvodů kanalizace v ZŠ a MŠ
RO 45/2015 – částka 426 000,- Kč – úprava položek u projektu IOP, Konsolidace HW
a SW úřadu dle skutečných nákladů
RO 46/2015 – částka 15 000,- Kč – pronájem cisterny na dodávku pitné vody do
Kojšovic
RO 47/2015 – částka 9 700,- Kč – dotace Karlovarského kraje na dofinancování
sociálních služeb
RO 48/2015 – částka 105 000,- Kč – pořízení ukazatele rychlosti a zrcadla do Radyně
RO 49/2015 – částka 5 000,- Kč – zajištění dopravy občanů města na kulturní akci
RO 50/2015 – částka 6 000,- Kč – vyúčtování el. energie u pečovatelské služby
RO 51/2015 – částka 379 868,- Kč – dotace Karlovarského kraje na projekt
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ pro ZŠ Toužim
RO 52/2015 – částka 19 500,- Kč – požární prohlídky a kontrola hasicích přístrojů
v Městské knihovně
RO 53/2015 – částka 650 000,- Kč – dotace z Ministerstva kultury na obnovu Horního
hradu

RO 54/2015 – částka 7 000,- Kč – vícepráce při opravě chodníku v Třebouni
RO 55/2015 – částka 36 000,- Kč – vypracování energetického posudku na sportovní
halu
RO 56/2015 – částka 2 729 100,22 Kč – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na
projekt „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend
města Toužim“
RO 57/2015 – částka 7 000,- Kč – havárie splaškové kanalizace v budově ZŠaMŠ
Toužim
RO 58/2015 – částka 10 000,- Kč – zvýšení položky spotřeba materiálu u činnosti
místní správy.
Předseda finančního výboru zdůraznil některá rozpočtová opatření. Nikdo z členů
zastupitelstva neměl ke zprávě připomínky.
Návrh usnesení č. 4/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru se stanoviskem k návrhu
rozpočtu města Toužim na rok 2016 a schvaluje provedená rozpočtová opatření č. 39/2015 –
58/2015.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 4/5/2015 bylo přijato.
K bodu 6 : Návrhy zastupitele p. Petra Vlčka:
P. Petr Vlček informoval zastupitelstvo, že po neúspěšném projednání jeho návrhů na
minulém zasedání zastupitelstva, zaslal všech sedm návrhů Radě města Toužim
s požadavkem na projednání tří návrhů v zastupitelstvu. Odpověď rady na všechny návrhy
předal členům zastupitelstva, kteří nejsou členy rady.
a) Návrh na zrušení Městské policie Toužim – člen zastupitelstva p. Petr Vlček předložil
zastupitelstvu návrh na zrušení Městské policie Toužim (MP). Nejen z jeho pohledu je
zřejmé, že MP špatně funguje a je chybou, že zde je. Náklady jsou téměř milion korun a
výsledky nejsou vidět. Prostředky by se měly využít například na rozšíření kapacit parkování.
Dále kritizoval zprávu MP, že strážníci neřeší přestupky v některých částech města. Model
činnosti MP v Toužimi je špatný. Ve městech naší velikosti MP zřízena není. Pí Darulová –
s názorem p. Petra Vlčka souhlasí, nevidí žádný přínos z činnosti MP. Reagoval p. starosta –
není pravda, že strážníci řeší přestupky pouze ve Farní ulici, v případě přestupků ukládají
sankce všude. Na stránkách Ministerstva vnitra lze zjistit, že MP mají zřízenou i menší města.
MP nemůže být hodná, pokud někdo dělá přestupky, musí nést následky. Pokud se zruší MP,
kdo bude zajišťovat bezpečnost u školy, kdo bude provádět preventivní a osvětovou činnost
ve všech školách a další činnosti také popsané ve zprávě o činnosti MP. Činnost MP nemůže
být v žádném případě samofinancovatelná. P. Petr Vlček – pokud je u přechodu u školy státní
policie s autem, jsou dobře vidět. Strážníci MP stojí na chodníku a jsou bez reflexního
označení, v ranním šeru nejsou téměř vidět. Dále kritizoval, že dle zprávy jsou přestupky
řešeny také domluvou, což není správné. V případě špatného parkování řidiči nemají dostatek

parkovacích míst, jeho návrhy na zřízení parkovišť nebyly akceptovány. Zajištěním všech
uváděných činností je pověřena státní policie, a pokud nemají dostatečný počet členů, město
by mělo zajistit navýšení počtu. Pí Zemanová – potvrdila, že státní policie je u přechodu u
školy pouze dvakrát za rok, strážníci MP jsou zde denně. Dále ocenila besedy strážníků
s dětmi ve škole, na děti to má pozitivní vliv. Pí Šambergerová - podpořila názor pí
Zemanové a doplnila, že v Teplé také uvažují o zřízení MP, důvodem je i to, že státní policie
nezajišťuje dodržování obecně závazných vyhlášek. P. Petr Vlček – nedostatečná činnost
státní policie by se neměla řešit zřizováním MP. Dále kritizoval současný formát MP, proč
nedostane auto a radar, v ulici Na Zámecké někteří řidiči značně překračují rychlost.
V Tepelské se situace řešila, zde se neřeší. P. starosta reagoval na návrhy p. Petra Vlčka – na
jedné straně kritizuje vysoké náklady, obtěžování a sankcionování obyvatel a na druhé straně
požadujete pořízení auta a radaru, což představuje značné navýšení nákladů a také možnost
dalších sankcí. P. Jan Vlček – z vlastní zkušenosti porovnal situaci v dodržování pořádku a
čistoty na náměstí před zřízením MP a nyní. Situace se podstatně zlepšila a to je také
argument k zachování MP. P. Horník – jedná často s členy MP i v jiných městech, v našem
případě ho mrzí, že MP není přítomna v době konání koncertů, diskoték a o víkendech. Je pro
navýšení počtu členů MP. P. Hlous – při zřizování MP byl proti, z důvodu zbytečné finanční
zátěže, ale nyní je, i vzhledem ke zvýšení daňových příjmů města, pro zachování MP
v současném rozsahu. Navrhuje však zajistit přítomnost MP změnou pracovní doby při
akcích, které mohou ohrozit pořádek a bezpečnost. P. Kadera – se stanoviskem p. Petra Vlčka
nesouhlasí, ocenil zřízení MP a je pro její zachování v současném rozsahu. Pokud to finanční
situace dovolí, je i pro zvýšení počtu strážníků. Její činnost je každopádně ve městě vidět.
Parkování na trávníku je nezodpovědnost a lhostejnost řidičů. S vedoucím obvodního
oddělení PČR rada jednou až dvakrát za rok jedná a požadavky a potřeby města s ním
konzultuje. Host p. Schierl – obec naší velikosti by neměla mít MP, měla by více
spolupracovat se státní policií. Současný stav není pouze zásluhou MP. Souhlasí s návrhem p.
Petra Vlčka. Host p. Brožíček – řidiči reagují na přítomnost MP u školy.
P. Štumpa – jaká je pracovní doba členů MP a lze ji upravit? Odpověděl p. starosta – od jara
do podzimu pracují na dvě směny, v zimě pouze společně na ranní směně. Zmiňované
požadavky na přítomnost lze dohodnout. Host pí Vernerová – z pohledu učitelky je osvětová
činnost ve školách velmi důležitá. Ovlivňuje to respekt před policií a chování v dospělosti.
Nikdo další neměl připomínky, a proto p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 5/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje zrušení Městské policie Toužim a pověřuje Radu města Toužim
přípravou všech nutných formalit v určených termínech.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

1
13
1

Usnesení č. 5/5/2015 nebylo přijato.
b) Plán zimní údržby, smlouva o úklidu u Penny Marketu – člen zastupitelstva p. Petr
Vlček předložil zastupitelstvu návrh na změnu plánu zimní údržby komunikací tak, aby
nebyly preferovány soukromé subjekty, tzn. i zrušení smlouvy s Penny Marketem. V plánu
zimní údržby byla změněna priorita u Školní ulice z č. 1 na č. 2. Z jakého důvodu? Odpověděl
p. starosta – místní komunikace jsou rozděleny do tří tříd, čtvrtá třída jsou chodníky. Hlavní

příchod do školy je po chodníku v Plzeňské ulici. Zvýšený provoz ve Školní ulici zaměstnanci
Elektromodulu řeší s vedením firmy již půl roku, zatím bezvýsledně. Situace je zde
komplikovaná od roku 1993, kdy se provoz postavil. Měl se zde vybudovat chodník, ale firma
ani město v této věci nic neudělalo. Zatřídění Školní ulice vyplynulo při zpracování pasportu
místních komunikací na základě četnosti provozu. P. Petr Vlček – dle jeho názoru by tato
ulice měla být zařazena v 1. třídě, zvlášť po zkušenosti, že TSM nejdříve uklízí u Penny
Marketu. P. starosta – jsou zde spojovány dvě různé věci. Plán zimní údržby, který se týká
pouze místních komunikací a hospodářská činnost příspěvkové organizace, kterou má
povolenou ve zřizovací listině. P. Petr Vlček – TSM je organizací města, je financována
městem, měla by se v první řadě starat o místní komunikace a ne o Penny Market. Nikdo další
neměl připomínky, a proto p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 6/5/2015:
Zastupitelstvo pověřuje ředitele TSM Toužim přehodnocením plánu zimní údržby tak, aby
nebyly preferovány soukromé subjekty, tzn. i zrušení smlouvy s Penny Marketem.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

1
12
2

Usnesení č. 6/5/2015 nebylo přijato.

c) Návrh na potrestání ředitele TSM Toužim a členů Rady města Toužim – člen
zastupitelstva p. Petr Vlček navrhuje potrestat ředitele TSM Toužim – 2 roky žádné prémie,
odměny či osobní hodnocení, za porušení pracovních povinností stanovených ve zřizovací
listině TSM Toužim (nákup nakladače Caterpillar) a navrhuje vyzvat čtyři členy rady, kteří
dne 10.11.2014 dodatečně schválili koupi nakladače Caterpillar, k veřejné omluvě
v Toužimských novinách. Dále se zeptal, jaká byla výše trestu pro ředitele TSM udělená
radou a dle jakého předpisu je rada oprávněna schválit dodatečně nákup nakladače.
Odpověděl p. starosta – trestem bylo snížení osobního hodnocení na dva měsíce a zeptal se,
jaká škoda vznikla porušením povinnosti dané zřizovací listinou? Odpověděl p. Petr Vlček –
výše škody je cena nakladače. P. starosta vyzval p. Petra Vlčka, aby řekl, jaké kroky v této
věci podnikl a s jakým výsledkem. P. Petr Vlček – podal trestní oznámení na ředitele TSM, p.
starostu a p. Hrůzu. Záležitost byla zatím odložena. P. starosta doplnil – trestný čin nebyl
zjištěn, bylo konstatováno pochybení ředitele v tom smyslu, že byla porušena povinnost dle
zřizovací listiny, žádná jiná škoda nevznikla. P. Horník – pro pořízení nakladače hlasoval, dle
předloženého výkazu je nakladač plně využíván, vydělává peníze a do tří let by měl být svou
prací zaplacen. P. Hrůza – jako člen rady, která nákup zamítla, byl přesvědčen, že je
výhodnější si podobný stroj pronajímat, že nebude plně využit. Na další schůzi rady, za účasti
ředitele TSM, který argumenty přesvědčil radu o potřebnosti nakladače, již hlasoval pro
pořízení. Od té doby se s nakladačem udělala spousta práce a to nejen pro město. Dále p. Petr
Vlček diskutoval s p. starostou o pravomoci rady ke schválení jednou zamítnuté věci. Ve věci
návrhu na potrestání rady p. starosta uvedl, že rada neporušila žádné povinnosti a omlouvat se
nebude. Host p. Schierl – tato situace ho nepřekvapuje, ze své zkušenosti zná podobný případ
i z minula. Na závěr diskuze p. Petr Vlček vyslovil názor, že se zde vytváří precedens pro
řešení podobných problémů v budoucnu.

Návrh usnesení č. 7/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje potrestání:
a) ředitele TSM Toužim Františka Kollera – 2 roky žádné prémie, odměny či osobní
hodnocení – za porušení pracovních povinností stanovených ve zřizovací listině TSM
Toužim (nákup nakladače Caterpillar).
b) čtyř členů Rady města Toužim, kteří dne 10.11.2014 dodatečně schválili koupi
nakladače Caterpillar – veřejná omluva v Toužimských novinách.
Hlasování

pro návrh
proti
zdržel se

1
14
0

Usnesení č. 7/5/2015 nebylo přijato.

K bodu 7 : Nabídka volného prostoru v Infolistech k podávání informací:
P. starosta informoval zastupitelstvo, že Rada města Toužim na schůzi dne 5.10.2015, při
projednávání přihlášek do výzvy na obsazení redakční rady Toužimských novin se v první
řadě zabývala otázkou, zda vydávat Toužimské noviny nebo pokračovat v současném trendu,
informace předávat prostřednictvím Infolistů. Rada konstatovala, že současný stav je
vyhovující a město by se mohlo finančně podílet na vydávání Infolistů. Spolek Cesta z města
podal nabídku na poskytnutí 4 stran měsíčníku za cenu 4 000,- Kč, které budou vždy
rezervovány pro prezentaci informací z jednání rady, zastupitelstva, příspěvkových
organizací, oddělení městského úřadu a organizačních složek města. Informační měsíčník
vychází v plnobarevném tisku v rozsahu 8 stran formátu A4 k 1. dni v měsíci v nákladu 500
ks a je distribuován zdarma. Distribuční místa jsou novinový stánek na náměstí, městský úřad,
obchodní dům COOP, ordinace lékařů, restaurace v Toužimi a dále se bude jednat o rozšíření
distribučních míst o Koloniál u Štumpů a prodejny v Třebouni a Kosmové. Využití této
nabídky dále znamená roční úsporu cca 100 tis. Kč. P. Petr Vlček – spolek Cesta z města
vypověděl smlouvu na přípravu Toužimských novin a nyní to máme zadat stejným lidem,
s návrhem nesouhlasí. P. Jan Vlček – Cesta z města vypověděla smlouvu z určitých důvodů a
nyní nabízejí novou spolupráci v nové formě. P. Hlous – Infolisty mají dobrou úroveň a
pokud město bude mít k dispozici uvedený prostor, nevidí v tom problém. P. Kadera –
podporuje stanovisko rady a navrhl využít nabídku na podávání informací v Infolistech
v uvedeném rozsahu. Host p. Schierl – je důležité, aby se nějakým způsobem podávaly
informace o činnosti města, ale je problém, jestli zde bude prostor pro kritiku a pro názory
občanů. P. Petr Vlček – předpokládá, že kritické články nebudou zveřejněny. Dále se zeptal
na přihlášky do výzvy na obsazení redakční rady. Odpověděl p. starosta – přihlášky se
projednávaly na zmíněné radě, ta výzvu nezrušila, pouze schválila, že o dalším způsobu
podávání informací bude rozhodnuto na dnešním zasedání zastupitelstva. Pokud
zastupitelstvo rozhodne o vydávání Toužimských novin, bude z nabídek vybrána nová
redakční rada. Host p. Brožíček – redakční rada každé tiskoviny má právo rozhodnout, který
článek vydat a který ne. Vyjádřil názor, že jedny noviny jsou pro naše město dostačující.

Návrh usnesení č. 8/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje využití nabídky spolku Cesta z města na podávání informací
z činnosti města a příspěvkových organizací v měsíčníku Infolisty v rozsahu 4 celobarevných
stran za cenu 4 000,- Kč měsíčně s tím, že Infolisty budou distribuovány zdarma do
dohodnutých výdejních míst a schvaluje zrušení výzvy na obsazení redakční rady
Toužimských novin.
Hlasování:
pro návrh
13
proti
2
zdržel se
0
Usnesení č. 8/5/2015 bylo přijato.
K bodu 8 : Veřejnoprávní smlouva o dotaci pro Cestu z města na činnost Infocentra:
P. starosta uvedl projednání tohoto bodu a navrhl nejdříve rozhodnout o způsobu zajištění
služby Infocentra. V současné době tuto službu zajišťuje spolek Cesta z města, kterému končí
dvouletá smlouva 31.12.2015, a proto je třeba rozhodnout o tom, kdo bude tuto službu dále
zajišťovat. Do vyhlášeného programu se však přihlásil pouze jeden zájemce, a to spolek Cesta
z města. V programu město nabídlo částku 600 tis. Kč na rok 2016 a 600 tis. Kč na rok 2017
na zajištění činnosti Infocentra a dalších vybraných kulturních a společenských akcí, podobně
jak byly organizovány v posledních létech. P. Kadera – souhlasí s tím, aby činnost Infocentra
i nadále provozoval spolek Cesta z města.
Návrh usnesení č. 9/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje zajištění činnosti Infocentra poskytnutím dotace ve výši 600 tis. Kč
na rok 2016 a 600 tis. Kč na rok 2017 spolku Cesta z města, Nežichov 8, Toužim, na základě
nabídky k zajištění provozu Infocentra spolkem Cesta z města.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 9/5/2015 bylo přijato.
Dále zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro spolek Cesta
z města na zajištění činnosti Infocentra a dalších akcí specifikovaných v nabídce spolku dle
požadavku města. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena s platností od 01.01.2016 do
31.12.2017 a město poskytne dotaci ve výši 600 tis. Kč na rok 2016 a 600 tis. Kč na rok 2017,
splatnou každoročně ve čtyřech čtvrtletních splátkách nebo splatnou pouze jednou splátkou ve
výši roční dotace. P. starosta požádal o návrhy na splatnost dotace. P. Hrůza – navrhl dotaci
vyplácet ve čtyřech čtvrtletních splátkách v běžném roce.
Návrh usnesení č. 10/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim a spolkem
Cesta z města, Nežichov 8, Toužim, na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
města Toužim ve výši 600 tis. Kč na rok 2016 a 600 tis. Kč na rok 2017 na účel specifikovaný

v článku II. odst 2 veřejnoprávní smlouvy. Dotace bude splatná ve čtyřech čtvrtletních
splátkách v běžném roce.
Hlasování:
pro návrh
14
proti
0
zdržel se
1
Usnesení č. 10/5/2015 bylo přijato.
K bodu 9 : Návrh rozpočtu města Toužim na rok 2016:
P. starosta uvedl projednání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké, která
informovala zastupitelstvo o zákonech, dle kterých byl připravován návrh rozpočtu Při
zpracování návrhu rozpočtu vycházela z předpokládaných daňových příjmů a rozpočet je
připraven jako vyrovnaný s tím, že zůstatek z minulých let a dotace získané v roce 2016 bude
možno v průběhu roku zapojit formou rozpočtových opatření na financování dalších
připravených investičních a neinvestičních akcí. V příjmové části rozpočtu jsou tyto částky:
daňové příjmy
38 350 tis. Kč
poplatky
810 tis. Kč
nedaňové příjmy
5 264 tis. Kč
kapitálové příjmy
10 tis. Kč
Celkové příjmy
44 434 tis. Kč
Dále seznámila zastupitelstvo s položkami výdajové části rozpočtu a u jednotlivých položek
zdůvodnila jejich výši a účel jejich použití. Ve výdajové části rozpočtu jsou u jednotlivých
položek tyto částky:
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
38 tis. Kč
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
1 052 tis. Kč
služby pro obyvatelstvo
5 781 tis. Kč
sociální služby a politika zaměstnanosti
949 tis. Kč
bezpečnost státu a právní ochrana
1 198 tis. Kč
všeobecná veřejná správa a služby
11 449 tis. Kč
příspěvkové organizace
16 700 tis. Kč
kapitálové výdaje
3 027 tis. Kč
financování – splátka úvěru
4 440 tis. Kč
konsolidace výdajů
- 200 tis. Kč
Celkové výdaje
44 434 tis. Kč
P. Hlous – zeptal se, jak dlouho budeme ještě splácet úvěr na náměstí? Odpověděla pí Krátká
– v roce 2016 a 2017 částkou 4 440 tis. Kč a v roce 2018 zbytek ve výši 2 610 tis. Kč.
P. Petr Vlček – mrzí ho, že se návrh rozpočtu neprojednal na pracovním zasedání
zastupitelstva, tak jak to dělají jiná města. Dále navrhl uspořené prostředky za vydávání
Toužimských novin přesunout na dotace sportovním oddílům. Dlouhodobě usiluje o zlepšení
prostředí v zázemí sportovní haly, zateplení haly je určitě dobrá věc, ale současný stav ve
vytápění je značně nehospodárný. V jednotlivých částech areálu topení nelze regulovat.
Zeptal se, proč je v rozpočtu výměna povrchu na dětském hřišti v Tepelské ulici a co znamená
rekonstrukce škvárového hřiště? Raději by uvítal změnu zavlažování travnatého hřiště.
Odpověděl p. starosta - rekonstrukce škvárového hřiště znamená zatravnění. Na údržbu
trávníku bude pořízena vřetenová sekačka a připravují se vrty k zajištění vody na automatické
zavlažování. Pískový povrch na dětském hřišti v Tepelské se neosvědčil, a proto se připravuje

jeho změna na polyuretanový, který máme na ostatních hřištích. Dotaci na sport poskytuje
nejen město, ale i společnost Městské lesy Toužim, a to v letošním roce částkou 120 tis. Kč
pro fotbalisty a 60 tis. Kč pro basketbalisty. P. Petr Vlček – již v roce 2013 se připravovalo
dětské hřiště Na Zámecké, dosud není a požádal p. starostu o informaci k zateplení sportovní
haly. Odpověděl p. starosta – zateplení haly vidí jako prioritu, protože náklady na vytápění
jsou značně vysoké, a jak bylo zmíněno, vytápění haly a dalších provozních míst, ubytovny,
šaten, restaurace, nelze regulovat. Součástí projektu je i možnost regulace tepla v jednotlivých
odděleních areálu. Připravuje se projekt se záměrem na využití dotace ve výši 40 možná až
60% uznatelných nákladů. Dětská hřiště město řešilo z dotačních programů, v roce 2016 tento
program nebude vyhlášen, proto dětské hřiště Na Zámecké není zapracováno do návrhu
rozpočtu. Tento dotační program bude vyhlášen až v roce 2017. P. starosta doplnil –
rozpočtovaná částka na zateplení haly je cca 7 mil Kč. Jedná se o zateplení obvodového
pláště, montáž oken s dvojsklem, výměna osvětlení a úprava otopného systému. P. Petr Vlček
– neexistuje dotace z Ministerstva školství? Odpověděl p. starosta – je vyhlášena dotace na
vybavení sportovišť, výzva končí 31. ledna 2016. Tato výzva však neřeší náš projekt. Dále
doplnil, že využívání dotací je podmíněno finančními možnostmi města. Připravené akce
zcela vyčerpají finanční možnosti a další akce lze financovat pouze úvěrem.
Návrh usnesení č. 11/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok 2016 jako rozpočet vyrovnaný,
s příjmy a výdaji ve výši 44 434 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 11/5/2015 bylo přijato.
K bodu 10 : Rozpočtový výhled města Toužim na rok 2014 a rok 2018:
Pí Krátká předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu na rok 2017 a rok 2018.
Rozpočtový výhled na rok 2017 předpokládá příjmy ve výši 48 905 tis. Kč a výdaje ve výši
50 420 tis. Kč s tím, že schodek ve výši 1 515 tis. Kč bude financován zůstatkem minulých
let. Rozpočtový výhled na rok 2018 předpokládá příjmy ve výši 49 605 tis. Kč a výdaje ve
výši 50 730 tis. Kč s tím, že schodek ve výši 1 125 tis. Kč bude financován zůstatkem
minulých let.
Dále upřesnila a objasnila některé položky rozpočtových výhledů. K návrhu neměl nikdo
připomínky.
Návrh usnesení č. 12/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na rok 2017 a rok 2018.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 12/5/2015 bylo přijato.

K bodu 11 : Prodej nemovitého majetku:
a) Zastupitelstvo projednalo žádost Z. Zocha o koupi části pozemku p.č. 1444/1 díl „a“ o
výměře 35 m2 v k.ú. Kosmová, kterou by využíval jako přístupovou cestu k zadní části
svého domu. Komise doporučuje prodej za cenu
12,- Kč/m2. K návrhu neměl
nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 13/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 1444/1 díl „a“ o výměře 35 m 2 v k.ú.
Kosmová p. Z. Zochovi, za kupní cenu 12,- Kč/m2 s tím, že dále uhradí správní poplatek na
návrh na vklad ve výši 1 000,- Kč a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude
nabyvatel.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 13/5/2015 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo žádost Bc. P. Straky o koupi pozemků p.č. 2042/16 o
výměře 106 m2 a p.č. 6/2 o výměře 39 m2 v k.ú. Třebouň, které by používal jako
přístupovou cestu k zadní části rodinného domu č.p. 14 a dále odkoupení další části
původního pozemku p.č. 6 v k.ú. Třebouň, kterou by využíval jako zahradu. Rada dne
5.10.2015 schválila záměr na prodej 1. části požadovaných pozemků a další část
původního pozemku p.č. 6 jednohlasně zamítla. Komise doporučuje prodej pozemku
p.č. 2042/16 o výměře 106 m2 a pozemku p.č. 6/2 o výměře 39 m2 v k.ú. Třebouň za
kupní cenu 12,- Kč/m2. K návrhu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 14/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 2042/16 o výměře 106 m2 a pozemku p.č. 6/2 o
výměře 39 m2 v k.ú. Třebouň p. Bc. P. Strakovi, za kupní cenu 12,- Kč/m2 s tím, že dále
uhradí správní poplatek na návrh na vklad ve výši 1 000,- Kč a poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude nabyvatel.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 14/5/2015 bylo přijato.
K bodu 12 : Záměr na prodej pozemku:
Zastupitelstvo projednalo radou zamítnutý záměr na prodej části původního pozemku p.č. 6 o
výměře cca 100 m2 v k.ú. Třebouň. Žadatel požádal o koupi další části původního pozemku
p.č. 6 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Třebouň, kterou by využíval jako zahradu k rodinnému
domu. Rada záměr na prodej neschválila. Doplnil p. starosta – na minulém zasedání
zastupitelstva se doporučil pouze prodej pozemku p.č. 2042/16 a pozemku p.č. 6/2, prodej

další části původního pozemku p.č. 6 se nedoporučil. Na základě tohoto usnesení
zastupitelstva, rada záměr na prodej další části původního pozemku p.č. 6 neschválila.
K návrhu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 15/5/2015:
Zastupitelstvo zamítá záměr na prodej části pozemku p.č. 6 o výměře cca 100 m2 v k.ú.
Třebouň.
Hlasování:
pro návrh
15
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 15/5/2015 bylo přijato.
K bodu 13 - Nabídka na odkoupení pozemku:
Zastupitelstvo projednalo nabídku pí Ungrové na odkoupení pozemků p.č. 316/1 o výměře
537 m2 a p.č. 316/2 o výměře 927 m2 v k.ú. Toužim. Z jednání p. starosty s pí Ungrovou
vyplynul návrh na prodej pozemků za cenu 400,- Kč/m2. Tuto nabídku projednala rada, která
konstatovala, že tato cena je pro město neakceptovatelná a jednohlasně schválila navrhnout na
zasedání zastupitelstva cenu maximálně 250,- Kč/m2. Město má záměr na vybudování
parkoviště na těchto pozemcích, čímž by se rozšířila parkovací kapacita u prvních dvou
věžáků a obchodního domu. P. Petr Vlček – parkoviště je zde potřebné, cena je však vysoká.
Při využití pozemku na parkoviště je i cena 250,- Kč/m2 vysoká. P. Ženíšek – souhlasí
s názorem p. Petra Vlčka, že uvedená cena je vysoká, ale musíme si uvědomit, že ten
pozemek velmi nutně potřebujeme, i tak si myslí, že tato cena je skutečně hraniční. Navrhl
maximální cenu 250,- Kč/m2 a v tomto smyslu jednat s pí Ungrovou. Host p. Brožíček – již
dříve se o parkovišti jednalo, nevyhovoval však výjezd z parkoviště do křižovatky. Doplnil p.
starosta – předchozí majitel uvažoval o přebudování kina na servis s výjezdem u obchodního
domu, zde však nebyly splněny rozhledové poměry. Při využití na parkoviště se počítá
s výjezdem u zahrádek a s rozšířením stávající komunikace kolem nich. P. Jan Vlček –
z vlastní zkušenosti zná situaci, kdy pozemek chce a kdy ho potřebuje. Může přijít doba, kdy
potřebný pozemek bude ještě dražší. Cena je vysoká, je třeba ještě jednat a zvážit všechny
argumenty. Reagoval p. starosta – jiný zájemce zatím není, využití pozemku je možné
k různým účelům, ale na postavení rodinného domu je pozemek nevhodný. P. Jan Vlček –
kolik by zde mohlo být parkovacích míst a existuje ve městě podobné místo? Odpověděl p.
starosta – mohlo by zde být 30 až 35 parkovacích míst, podobné místo ve městě není. P. Jan
Vlček – mělo by se o koupi vážně uvažovat. Doplnila pí Šnoblová – na tomto pozemku je
v katastru nemovitostí vedena budova ve vlastnictví p. Husineckého, která je zatížena
exekucí. Reagoval p. starosta – je to především věc exekutora. P. Kadera – navrhuje
odsouhlasit maximální částku 250,- Kč/m2 a dále s pí Ungrovou jednat o snížení ceny a
k výsledku jednání se třeba za půl roku vrátit. Po další diskuzi o cenách a potřebnosti
pozemku nechal p. starosta hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 16/5/2015:
Zastupitelstvo zamítá nabídku pí Ungrové na odkoupení pozemků p.č. 316/1 o výměře 537 m2
a p.č. 316/2 o výměře 927 m2 v k.ú. Toužim za cenu 400,- Kč/m2 a pověřuje p. starostu dále
s majitelkou jednat o ceně do 250,- Kč/m2.

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 16/5/2015 bylo přijato.
K bodu 14 - Nabídka Biskupství plzeňského:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Biskupství plzeňského, náměstí Republiky 234/35, Plzeň,
na bezúplatný převod pozemku p.č.st. 42 v k.ú. Toužim a budovy na něm stojící vč. movitých
věcí v kostele Narození Panny Marie v Toužimi do majetku města Toužim. Součástí nabídky
byl požadavek na zachování sakrálního charakteru stavby a dodržování základní církevní
etiky. Dále pak věcné břemeno na bezúplatné užívání k pastoračním účelům. Oproti tomuto
navrhují, že nebudou nadále požadovat navrácení historického církevního majetku tj.
pozemků v k.ú. Komárov, k.ú. Toužim a k.ú. Útvina., které jsou evidované jako vlastnictví
města Toužim. P. starosta informoval zastupitelstvo, že město tyto pozemky získalo na
základě § 8 zákona č. 172/1991 Sb., o majetku obcí, dle kterého byla povinnost obcí učinit
návrh na zápis nemovitých věcí do evidence nemovitostí do jednoho roku (tj. nejpozději do
24.5.1992), přičemž městu byly předmětné nemovité věci zapsány do KN v listopadu 1991,
v době, kdy však již byly účinné blokační paragrafy a to § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě
(účinnost od 24.6.1991) a § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku
státu na jiné osoby (účinnost od 1.4.1991). Jedná se dva pozemky v k.ú. Útvina, tři pozemky
v k.ú. Komárov a zbytek jsou pozemky na Sídlišti v Toužimi. Na základě těchto informací
rada konstatovala, že město má malou šanci na získání většiny pozemků soudní cestou, a
proto schválila předběžný souhlas s nabídkou na bezúplatný převod kostela a jeho movitého
vybavení do vlastnictví města. Kostel je v relativně dobrém stavebním stavu, město
každoročně poskytuje ze svého rozpočtu a z Programu regenerace městských památkových
zón a rezervací finanční částky na provádění oprav. Doplnil p. místostarosta, který se
zúčastnil druhého jednání na Biskupství plzeňském – tato nabídka není ojedinělá, biskupství
nabízí kostely 24 obcím. P. Petr Vlček – s nabídkou nesouhlasí, město by nemělo vlastnit
kostel. O pozemky bychom se měli soudit. P. Ženíšek – také si myslí, že nabídka je
nehorázná, nemáme však na vybranou, když kostel nepřevezmeme a církev skutečně tyto
pozemky získá, vznikne velmi složitá situace. P. Jan Vlček – nevěří, že církev získá pozemky,
kde stojí paneláky, jsou cesty a chodníky. Církev by měla dostat náhradní pozemky. Doplnila
pí Šnoblová – v případě, že církev pozemky získá, uzavře nájemní smlouvu se současným
vlastníkem na dobu deseti let a následně může pozemky nabídnout k prodeji. P. Hrůza –
nabídka se mu zdála také podivná, ale po získání informací s nabídkou souhlasí. Je lepší mít
pozemky, než se soudit s nejistým výsledkem. Host p. Brožíček – vyjádřil obavu z možných
finančně náročných požadavků církve na opravy a vybavení kostela. Po další diskuzi o
možných důsledcích schválení či neschválení nabídky p. starosta nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č. 17/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku Biskupství plzeňského, náměstí Republiky 234/35, Plzeň, na
bezúplatný převod kostela Narození Panny Marie v Toužimi do majetku města Toužim,
schvaluje uzavření darovací smlouvy na budovu kostela stojící na pozemku p.č.st. 42 o
výměře 1 581 m2 v k.ú. Toužim a darovací smlouvy na movité věci umístěné v kostele

s podmínkou, že Biskupství plzeňské nebude dále požadovat navrácení historického
církevního majetku, pozemků v k.ú. Komárov, k.ú. Toužim a k.ú. Útvina, které jsou
evidované jako vlastnictví města Toužim.
Hlasování:
pro návrh
10
proti
3
zdržel se
2
Usnesení č. 17/5/2015 bylo přijato.
K bodu 15 - Žádosti o změnu územního plánu:
P. starosta předložil zastupitelstvu žádost manželů J. a J. Fialkových a žádost p. V. Gregory o
změnu územního plánu Toužim z důvodu změny bonity pozemků p.č. 198/1 a p.č. 202 v k.ú.
Luhov. V době zpracování a schvalování územního plánu byly tyto pozemky na základě
bonity zařazeny jako zemědělské pozemky, na kterých není možná výstavba. Vlastníci
požádali o změnu bonity těchto pozemků a Státní pozemkový úřad, na základě pedologických
šetření, provedl aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek tak, že původní BPEJ
8.24.01 byla změněna na BPEJ 8.50.04, což znamená, že byly přesunuty z třídy ochrany I. do
třídy ochrany V. Tato skutečnost bude mít vliv na posuzování změny územního plánu z
hlediska ochrany ZPF a v případě kladného projednání změny ÚP se bude moci na těchto
pozemcích stavět. Dle stavebního zákona je na zastupitelstvu, zda schválí pořízení změny
územního plánu, a také kdo tuto změnu zaplatí. P. Ženíšek – zeptal se na proceduru změny
územního plánu. Odpověděl p. starosta – první krok je schválení pořízení změny územního
plánu, druhým krokem je stanovení kdo náklady na změnu zaplatí a následně projektant
zpracuje požadovanou změnu. Město následně požádá Magistrát města Karlovy Vary o
změnu územního plánu. Vyřízení bude trvat 1,5 až 2 roky. Cena může být několik desítek
tisíc. P. Hrůza – ve změně územního plánu problém nevidí, náklady by však měl hradit v plné
výši žadatel. P. Hlous – se stanoviskem souhlasí a zeptal se, zda žadatelé vědí o ceně změny
ÚP. Odpověděl p. starosta – cenu zatím neznají. Zastupitelstvo určí, kdo bude změnu ÚP
platit. Nikdo další neměl k návrhu připomínky.
Návrh usnesení č. 18/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje žádosti manželů J. a J. Fialkových a p. V. Gregory o změnu
Územního plánu Toužim z důvodu změny bonity pozemků p.č. 198/1 a p.č. 202 v k.ú. Luhov
s podmínkou, že náklady na změnu územního plánu uhradí žadatelé v plné výši.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 18/5/2015 bylo přijato.
K bodu 16 - Vyřazení poškozeného a nevyužitelného majetku města:
Zastupitelstvo projednalo návrh likvidační komise na vyřazení poškozeného a nevyužitelného
majetku města Toužim s pořizovací cenou nad 20 tis. Kč. Důvodem je pořízení nové techniky
v rámci dotačního programu a ukončení programu Leader. Dále komise navrhuje prodat

případným zájemcům tuto techniku za ceny schválené radou dne 18.11.2015. Jedná se o tento
majetek:
inv. č. 954
PC-AC Office Pro 5000N midi
poř. cena
28 036,- Kč
inv. č. 781
PC HP Compaq D230m
poř. cena
28 322,- Kč
inv. č. 1924 PC HP dc 7600
poř. cena
25 092,- Kč
inv. č. 1063 PC HPdx6120 + monitor 19“
poř. cena
23 788,- Kč
inv. č. 1923 PC HP dc 7600
poř. cena
25 092,- Kč
inv. č. 958
PC-AC Office Pro 5000N midi
poř. cena
27 263,- Kč
inv. č. 957
PC-AC Office Pro 5000N midi
poř. cena
27 263,- Kč
inv. č. 313
PC DESKPRO EXS PIII 866
poř. cena
44 394,60 Kč
inv. č. 551
Monitor EIZO 19“ F730
poř. cena
20 569,20 Kč
inv. č. 369
Internetové pracoviště
poř. cena
176 786,- Kč
inv. č. 1064 PC HP dx6120
poř. cena
23 788,- Kč
inv. č. 710
PC Mp4Ce 12222000/256D
poř. cena
20 190,- Kč
inv. č. 370
GIS Server HP Proliant ML 370
poř. cena
314 160,- Kč
inv. č. 388
Instalace a konfigurace software
poř. cena
69 258,- Kč
inv. č. 387
Zprovoznění GIS
poř. cena
104 720,- Kč
CELKEM
958 721,80 Kč
K návrhu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 19/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení majetku města s pořizovací cenou nad 20 tis. Kč v celkové
ceně 958 721,80 Kč a pověřuje Radu města Toužim, v případě zájmu o tento majetek,
realizací prodeje.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 19/5/2015 bylo přijato.
K bodu 17 - Doplnění názvu příspěvkových organizací:
Zastupitelstvo projednalo návrh na doplnění názvu příspěvkových organizací o označení
právní formy právnické osoby. Tato změna vychází z požadavku § 132 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, který určuje, že název právnické osoby musí obsahovat
označení její právní formy. Název příspěvkové organizace je třeba doplnit do 31.12.2015.
Jedná se o tyto příspěvkové organizace:
Původní údaj:

Nový údaj:

Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary

Základní škola Toužim, příspěvková
organizace
Technická
služba
města
Toužim,
příspěvková organizace

Technická služba města Toužim

K návrhu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 20/15/2015:
Zastupitelstvo schvaluje změnu názvu příspěvkových organizací tak, aby obsahoval označení
právní formy právnické osoby:
Základní škola Toužim, příspěvková organizace
Technická služba města Toužim, příspěvková organizace
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 20/5/2015 bylo přijato.
K bodu 18 - Odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva:
Zastupitelstvo projednalo návrh na poskytnutí jednorázových finančních odměn členům
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. Jedná se o tyto členy výborů a v případě osadních
výborů je to odměna pro celý osadní výbor:
Kontrolní výbor

Ing. V. Šusta
B. Slavíková

1 000,- Kč
1 000,- Kč

Finanční výbor

M. Daněk
V. Dolejší ml.

1 000,- Kč
1 000,- Kč

Osadní výbor v Dobré Vodě
Osadní výbor v Prachometech
Osadní výbor v Kosmové
Osadní výbor v Třebouni

2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč

K návrhu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 21/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje udělení jednorázové finanční odměny pro členy výborů, kteří nejsou
členy Zastupitelstva města Toužim v této výši:
Kontrolní výbor

Ing. V. Šusta
B. Slavíková

1 000,- Kč
1 000,- Kč

Finanční výbor

M. Daněk
V. Dolejší ml.

1 000,- Kč
1 000,- Kč

Osadní výbor v Dobré Vodě
Osadní výbor v Prachometech

2 000,- Kč
2 000,- Kč

Osadní výbor v Kosmové
Osadní výbor v Třebouni

2 000,- Kč
2 000,- Kč
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 21/5/2015 bylo přijato.

K bodu 19 - Podání žádosti o bezúplatný převod majetku Karlovarského kraje:
Zastupitelstvo projednalo podání žádosti na Karlovarský kraj o bezúplatný převod pozemků
vzniklých po dokončení rekonstrukce vozovek a chodníků v katastrálním území Toužim. Byly
zpracovány geometrické plány se skutečným zaměřením jednotlivých staveb. Jedná se o tyto
pozemky:
část pozemku p.č. 3076/5 díl „n“
o výměře 98 m2
část pozemku p.č. 3018/5 díl „y“
p výměře 55 m2
část pozemku p.č. 3018/5 díl „x“
o výměře 128 m2
K návrhu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 22/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje požádat Karlovarský kraj o bezúplatný převod pozemků vzniklých
po dokončení rekonstrukce vozovek a chodníků v katastrálním území Toužim. Jedná se o tyto
pozemky:
část pozemku p.č. 3076/5 díl „n“
o výměře 98 m2
část pozemku p.č. 3018/5 díl „y“
o výměře 55 m2
část pozemku p.č. 3018/5 díl „x“
o výměře 128 m2
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 22/5/2015 bylo přijato.

K bodu

20 - Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem na dotaci:

Zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí Karlovarského kraje“ v celkové výši 23 350,- Kč. Část prostředků lze využít na
nákup věcného vybavení a část je náhrada nákladů za zásahy mimo území.
K návrhu neměl nikdo připomínky.

Návrh usnesení č. 23/5/2015:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí Karlovarského kraje“ v celkové výši 23 350,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 23/5/2015 bylo přijato.

K bodu 21 - Diskuze:
P. Jan Vlček – vrátil se k projednání nabídky kostela. Jaká je situace v jiných obcích, kterým
byl také kostel nabídnut. Obce by se měly spojit a hledat jiné řešení. Reagoval p.
místostarosta – obcím je předáno 24 kostelů, v našem regionu i Krásnému Údolí a Útvině.
Tato situace vznikla po schválení zákona o církevních restitucích a v našem případě, kdy jsme
údajný církevní majetek zapsali v rozporu se zákonem, je výsledek případného soudního
procesu nejistý.
P. Kadera – upozornil členy zastupitelstva, že každý je členem některé dílčí inventarizační
komise k provedení řádné inventarizace v roce 2015. K provedení inventur je svolána schůzka
členů inventarizačních komisí na den 16.12.2015 od 15:00 hod do zasedací místnosti
městského úřadu. Informace doplnila pí Šnoblová.
P. Petr Vlček – kdo zavinil, že byl majetek města zapsán do KN pozdě? Odpověděl p. starosta
– v roce 1991 byl jeden zákon dodržen, od dubna roční lhůta na zápis majetku obcí. Město
Toužim tak učinilo v listopadu 1991. V témže roce byl schválen jiný zákon, který tyto zápisy
od 24.6.1991 zastavil. V té době však nikdo tuto situaci neřešil, a tak došlo k zapsání majetku
obce v rozporu s tímto zákonem. P. Petr Vlček – obce by se měly spojit, ať tento problém
vyřeší stát. Dále se zeptal, proč nebyla schválena kompenzace za vybudovanou zámkovou
dlažbu u domu č.p. 458,459, když u ostatních domů se tyto dlažby zaplatily z dotace a
prostředků města. Odpověděl p. starosta – město standardně nedělá chodníky kolem bytových
domů. Bytové družstvo bylo rychlejší, zámkovou dlažbu zde vybudovalo a zaplatilo. U
ostatních domů v této lokalitě byla zámková dlažba udělána z dotace z důvodu ucelení
rekonstruované plochy.
P. Kadera – upozornil na přiložený plán zasedání zastupitelstva v roce 2016.
Host p. Schierl – komunikovalo město s občany přípravu projektů parkovacích ploch a
komunikací? Občané by měli mít právo se vyjádřit k připravovaným projektům. Konkrétně se
jedná o dětské hřiště a jeho povrch v Tepelské ulici a nové veřejné osvětlení. Město se
připojilo k oblasti tmavé oblohy s tím, že bude akceptovat požadavky na kvalitní osvětlení.
Použitá svítidla podmínky nesplňují. Odpověděl p. starosta – je to problém dotačních
programů a výběrových řízení. Nelze přesně specifikovat osvětlovací těleso určitého typu. Po
další diskuzi o podmínkách výběrových řízení p. starosta ukončil diskuzi.

K bodu 22 : Závěr:
P. starosta na závěr zasedání popřál všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví a štěstí v roce 2016 a ve 20:55 ukončil zasedání zastupitelstva.

Zapsal: Šimonovský

V Toužimi 18.12.2015

……………………………….
Bc. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta a ověřovatel

Ověřovatel:

………………………….
Alexandr ŽÁK
starosta

……………………………………
Ing. Jiří ŽENÍŠEK

Upozornění: Zveřejněný text zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim je
upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

