Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 2/2015
Datum: 19.03.2015
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 2 konaného 19. března 2015
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno dvanáct členů zastupitelstva.
Omluveni jsou p. Jan Duspiva, p. Václav Veverka a p. Ing. Jiří Ženíšek.

Program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrženého programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru (bod z programu vypuštěn)
5. Projednání informace o hospodaření města a příspěvkových organizací v roce 2014
6. Zpráva o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o
7. Projednání záměrů na prodej pozemku
8. Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku
9. Projednání zprávy hlavní inventarizační komise
10. Projednání návrhu na vyřazení majetku
11. Projednání OZV č. 1/2015 o nakládání s komunálním odpadem
12. Projednání návrhu na využití dotace z Programu regenerace MPZ
13. Projednání návrhu na změnu počtu členů osadního výboru v Třebouni
14. Diskuze
15. Závěr

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 12 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.
K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva
a navrhl, aby z důvodu nepřítomnosti p. Jiřího Ženíška, předsedy finančního výboru, byl
z programu vypuštěn bod č. 5, zpráva předsedy finančního výboru. Rozšířená zpráva bude
projednána na příštím zasedání zastupitelstva. K návrhu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 1/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva bez bodu č. 5, zpráva
předsedy finančního výboru.

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 1/2/2015 bylo přijato.
K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověření zápisu pí Romanu Šambergerovou
a pí Zdeňku Zemanovou.
Návrh usnesení č. 2/2/2015:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

pí Romanu Šambergerovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

pí Zdeňku Zemanovou
Hlasování:

Usnesení č. 2/2/2015 bylo přijato.
K bodu 4 : P. Richard Hlous, předseda kontrolního výboru, předložil zastupitelstvu
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva.
Usnesení č. 38/1/2014 – městu byla předána zbývající část evidence cest, stezek a pěšin, úkol
je splněn.
Usnesení č. 10/3/2014 – odkoupení pozemku od V. Cháry ve Smilově zatím nebylo
realizováno z důvodu existence předkupního práva. O zrušení předkupního práva vlastník
jedná.
Usnesení č. 10/6/2014 – prodej pozemku manželům Bartáčkovým byl realizován, kupní cena
uhrazena.
Usnesení č. 11/6/2014 – prodej pozemku bratrům Štádlerovým byl realizován, kupní cena
uhrazena.
Usnesení č. 14/6/2014 – směnná smlouva s J. Vlčkem a Mgr. K. Galbovou podepsána, předán
návrh na vklad do KN.
Usnesení č. 15/6/2014 – směnná smlouva s Ing. J. Chárou zatím nebyla uzavřena. Na
předmětném pozemku vázne zástavní a předkupní právo ve prospěch St. Pozemkového úřadu.
Žádost o zrušení předkupního práva je v současné době řešena vlastníkem.
K předložené zprávě předsedy kontrolního výboru neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 3/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.

Hlasování.

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 3/2/2015 bylo přijato.
K bodu 5 : P. starosta uvedl projednání tohoto bodu a předal slovo pí Krátké, rozpočtářce
města Toužim. Pí Krátká uvedla, že na dnešním zasedání je podána zpráva o hospodaření
města a příspěvkových organizací za rok 2014 pouze jako informace, závěrečná zpráva,
včetně závěrečného účtu, bude projednána na červnovém zasedání zastupitelstva. Důvodem je
skutečnost, že audit prováděný pracovnicemi Krajského úřadu Karlovarského kraje bude
proveden v dubnu letošního roku. Záměrem dnešní zprávy je v předstihu informovat
zastupitele o výsledku hospodaření města za rok 2014 a také informovat o výsledku
hospodaření příspěvkových organizací.
Celkové příjmy města byly naplněny na 117,56 % upraveného rozpočtu, t.j. ve výši
64 103 214,- Kč a z toho:
daňové příjmy na 119,00 %
nedaňové příjmy na 139,13 %
kapitálové příjmy na 130,54 %
Město obdrželo dotace v celkové výši 9 493 857,- Kč a to ze státního rozpočtu, investiční
a neinvestiční transfer od Karlovarského kraje a dotace ze státních fondů.
Celkové výdaje byly čerpány ve výši 91,31 % upraveného rozpočtu v celkové výši
51 931 342,- Kč a z toho:
běžné výdaje byly čerpány na 91,22 %
kapitálové výdaje byly čerpány na 90,34 %
Dále pí Krátká podrobně informovala o jednotlivých položkách příjmové a výdajové části
rozpočtu.
P. Kadera – poděkoval pí Krátké za podrobné zhodnocení hospodaření města a vyslovil názor,
že můžeme být spokojení s hospodařením města za rok 2014. Ocenil získané dotační
prostředky a zeptal se, zda rozdíl v příjmech a výdajích za rok 2014 je zapracován v rozpočtu
na letošní rok. Odpověděla pí Krátká – v rozpočtu města na rok 2015 je tato částka
zapracována.
P. Petr Vlček – připomněl, že by bylo vhodnější uváděná čísla vsadit do tabulky, vzhledem
k větší přehlednosti a možnosti dalšího zpracování. Odpověděl p. starosta – čísla jsou
zapracována v textu a dávat je do tabulky není vhodné.
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 projednala a schválila Rada města
Toužim na schůzi dne 09.03.2015. Jednotlivé příspěvkové organizace hospodařily s tímto
výsledkem:
Mateřská škola Toužim
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Hlavní činnost
6 730 431,- Kč
6 731 884,- Kč
1 453,- Kč

Hospodářská činnost
393 381,- Kč
468 215,- Kč
74 834,- Kč

Část výsledku hospodaření ve výši 60 000,- Kč byla převedena do fondu odměn a část ve výši
16 287,- Kč do rezervního fondu.
Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary
Náklady celkem
21 361 488,- Kč
Výnosy celkem
21 668 681,- Kč
Výsledek hospodaření
307 193,- Kč

1 400,- Kč
1 500,- Kč
100,- Kč

Celý výsledek hospodaření ve výši 307 293,- Kč byl převeden do rezervního fondu.
Základní škola a mateřská škola Toužim
Náklady celkem
6 768 675,- Kč
Výnosy celkem
6 790 190,- Kč
Výsledek hospodaření
21 515,- Kč
Celý výsledek hospodaření ve výši 21 515,- Kč byl převeden do rezervního fondu.
Základní umělecká škola Toužim
Náklady celkem
3 198 484,- Kč
Výnosy celkem
3 240 052,- Kč
Výsledek hospodaření
41 568,- Kč
Celý výsledek hospodaření ve výši 41 568,- Kč byl převeden do rezervního fondu.
Technická služba města Toužim
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

12 883 381,- Kč
13 012 985,- Kč
129 604,- Kč

Celý výsledek hospodaření ve výši 129 604,- Kč byl převeden do rezervního fondu.
Bytové hospodářství města Toužim
Náklady celkem
2 973 464,- Kč
Výnosy celkem
2 998 608,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění
25 144,- Kč
Celý výsledek hospodaření ve výši 25 144,- Kč byl převeden do rezervního fondu.
Teplárenství města Toužim
Náklady celkem
9 443 776,- Kč
Výnosy celkem
9 840 194,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění 396 418,- Kč
Celý výsledek hospodaření ve výši 396 418,- Kč byl převeden do rezervního fondu.

Dále pí Krátká uvedla, že ve všech příspěvkových organizacích zřizovatel provedl v roce
2014 veřejnosprávní kontrolu hospodaření za rok 2013. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky,
které by vedly k porušení rozpočtové kázně.
K informaci o hospodaření města Toužim a zřízených příspěvkových organizací neměl nikdo
další připomínky, a proto tyto informace vzalo zastupitelstvo na vědomí.

K bodu 6 : P. starosta předložil zastupitelstvu zprávu o hospodaření společnosti Městské
lesy Toužim s.r.o., kterou zpracoval odborný lesní hospodář a účetní. P. starosta zdůraznil
některé údaje ve zprávě: v roce 2014 bylo vytěženo 4 811 m3 dřeva, což je nejméně za celou
dobu hospodaření společnosti a což mělo vliv na celkové hospodaření. Ke konci roku bylo
odvezeno a prodáno 4 632 m3 dřeva. Celkem bylo v roce 2014 zalesněno 11,69 ha, což
představuje 51 200 ks obalovaných sazenic. Na letošní rok je v bilanci 7,83 ha holin, kterým
dominují holiny z neúspěšného zalesnění v minulých létech, dále přibudou holiny z kalamity
způsobené námrazou v prosinci 2014. Dále p. starosta zhodnotil výsledek hospodaření
společnosti, kdy při zmíněné nejnižší těžbě a zhodnocení ve výši 8 798 tis. Kč vznikla
v závěru roku ztráta ve výši 511 tis. Kč. Společnost není ve ztrátě, ztráta z loňského roku je
plně pokryta zisky z minulých let. V září 2014 byla vytvořena dvě pracovní místa a na
pracovišti v bývalé kotelně byla zahájena výroba a prodej štípaného palivového dřeva, což
také představovalo pořízení strojního zařízení, úpravu pracoviště a vybavení pracovníků.
Společnost také opravuje cesty a přispívá na sportovní činnost a činnost škol.
P. Petr Vlček – co znamenají závazky z obchodních vztahů a dlouhodobý finanční majetek.
Odpověděl p. starosta – závazky z obchodních vztahů jsou platby za sociální a zdravotní
pojištění a daně. Platby byly vyúčtovány v roce 2015, ale patřily do roku 2014, proto závazek.
V současné době nemá společnost žádné pohledávky. Dlouhodobý finanční majetek jsou
prostředky vložené do investičních fondů.
P. Pavlík – v roce 2014 bylo zalesněno 11,69 ha a v letošním roce se počítá s opakovaným
zalesněním 7,83 ha holin. Znamená to, že úspěšnost zalesnění byla tak špatná?
Odpověděl p. starosta – v tomto případě se nejedná pouze o opakované zalesnění holin
zalesněných v roce 2014, ale o holiny prvně zalesněné v minulých létech.
P. Kadera – co znamená údaj, že kalamitní škůdci jsou v základním stavu. Odpověděl
p. starosta – jedná se především o to, že není přemnožen kůrovec.
P. Hrůza – konstatoval, že přestože společnost byla ke konci roku ve ztrátě, město od ní
získalo přes čtyři miliony Kč za nájem a vzniklá ztráta byla skutečně způsobena nižší těžbou
a finančními toky v závěru roku. Pro společnost to celkem nic neznamená, nebude platit daň a
v dalším roce si lépe ohlídá konec roku. Doplnil p. starosta – dle lesního hospodářského plánu
se může vytěžit ročně 7 800 m3 dřeva, těžba 4 800 m3 je skutečně nejnižší, ale také znamená,
že dřevo zůstalo v lese, bude dál přirůstat a jsou to prakticky odložené peníze.
Nikdo další neměl k hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o. připomínky, a proto
zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

K bodu 7 : a)
Zastupitelstvo projednalo radou neschválený záměr na prodej pozemku
p.č. 34/1 o výměře 1 324 m2 v k.ú. Smilov. V současné době má žadatel pozemek v nájmu, je
oplocen a došlo tam k neohlášenému pokácení ovocných stromů, k zemním úpravám
a poškození krytu studny na sousedním pozemku města. To byly důvody, proč rada záměr na
prodej neschválila.

P. Kadera – jako člen rady záměr v lednu neschválil, ale od té doby se dověděl nové
skutečnosti. Pokácení ovocných stromů bylo projednáno jako porušení zákona na Magistrátu
města Karlovy Vary, byla udělena pokuta a zároveň uložena výsadba nových stromů. Pokutu
zaplatil a výsadbu má splnit do konce listopadu 2015 na určeném pozemku. Na pozemek se
byl podívat, studna je upravena a volně přístupná. Dle jeho názoru pozemek město nebude
využívat a vzhledem k novým informacím navrhl schválit záměr na prodej.
P. Petr Vlček – zmíněná studna je na sousedním pozemku? Odpověděl p. starosta – studna je
na sousedním pozemku p.č. 34/2. V tom případě souhlasí se záměrem na prodej.
P. Hlous – je na studnu někdo připojen? Odpověděl p. starosta – na studnu není nikdo
připojen, není tam ani pumpa. Odběr vody je prováděn ručně pomocí kbelíku na provaze.
P. Hrůza – bude v případě prodeje pozemku ke studni přístup? Odpověděl p. Kadera – ke
studni je přístup z komunikace a studna je zabezpečena.
Doplnil p. starosta – v případě schválení záměru na prodej bude vypracován geometrický
plán, tak aby komunikace byla celá na pozemku města.
Po další diskuzi zastupitelstvo přistoupilo k hlasování o záměru na prodej.
Návrh usnesení č. 4/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 34/1 v k.ú. Smilov, která bude
upřesněna geometrickým plánem.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 4/2/2015 bylo přijato.
b)
Zastupitelstvo projednalo radou neschválený záměr na prodej pozemku p.č. 139/8
o výměře 977 m2 v k.ú. Třebouň. Na pozemku se nachází studna, kterou využívají vlastníci tří
nemovitostí v Třebouni jako zdroj užitkové vody. Tento záměr na prodej se projednával
několikrát a tato skutečnost vždy ovlivnila rozhodnutí. Ze stejného důvodu rada záměr na
prodej neschválila.
Pí Páníková – voda ze studny jde přes pozemky jiných vlastníků, tak proč pozemek neprodat.
P. Petr Vlček – navrhl schválit záměr na prodej s věcným břemenem vodovodu. Reagoval
p. starosta – věcné břemeno by bylo možné zřídit pouze na části vodovodu přes tento
pozemek, ale není to vhodné. Po další diskuzi o využívání studny a vhodnosti věcného
břemene, navrhla pí Šambergerová schválit záměr na prodej bez věcného břemene. Jiný návrh
nebyl podán a tak p. starosta nechal hlasovat o posledním návrhu.
Návrh usnesení č. 5/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 139/8 o výměře 977 m2 v k.ú.
Třebouň.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
2

Usnesení č. 5/2/2015 bylo přijato.

K bodu 8 : a)
Podání č. 1394/2014 – manželé J. a Mgr. J. M. Plášilovi, Toužim,
požádali o odkoupení části pozemku p.č. 280/4 o výměře cca 522 m2 v k.ú. Toužim, kterou
užívají jako zahrádku na základě nájemní smlouvy. Rada neschválila záměr na prodej, a proto
dne 11.09.2014 zastupitelstvo tento radou neschválený záměr projednalo s tím výsledkem, že
záměr byl schválen a pozemek bude prodán jako stavební pozemek bez inženýrských sítí, jak
je stanoveno v územním plánu města. Zájemce nechal zpracovat geometrický plán, dle
kterého vznikl nový pozemek p.č. 280/10 o výměře 819 m2 v k.ú. Toužim. Komise
doporučuje prodej pozemku p.č. 280/10 – trvalého travního porostu o výměře 819 m2 v k.ú.
Toužim žadatelům a navrhuje kupní cenu 65,- Kč/m2. Kupující uhradí kolek ve výši 1 000,Kč a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel. K návrhu neměl nikdo
z členů zastupitelstva připomínku nebo návrh na změnu.
Návrh usnesení č. 6/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 280/10 o výměře 819 m2 v k.ú. Toužim
manželům J. a Mgr. J. M. Plášilovým, Toužim, za kupní cenu 65,- Kč/m2 s tím, že kupující
uhradí kolek ve výši 1 000,- Kč a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 6/2/2015 bylo přijato.
b)
Podání č. 1919/2014 – paní Z. Mrhalová, Toužim, požádala o odkoupení části
pozemku p.č. 3019/12 v k.ú. Toužim, který využívá jako zahradu k domu č.p. 315. Rada
schválila záměr na prodej a žadatelka si nechala vypracovat geometrický plán na oddělení
zájmového pozemku a tím vznikl nový pozemek p.č. 3019/33 o výměře 23 m 2. Komise
doporučuje prodej pozemku p.č. 3019/33 – ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Toužim
žadatelce a navrhuje kupní cenu 35,- Kč/m2. Kupující uhradí kolek ve výši 1 000,- Kč
a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel. K návrhu neměl nikdo z členů
zastupitelstva připomínku nebo návrh na změnu.
Návrh usnesení č. 7/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 3019/33 o výměře 23 m2 v k.ú. Toužim pí Z.
Mrhalové, Toužim, za kupní cenu 35,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí kolek ve výši 1 000,Kč a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 7/2/2015 bylo přijato.

K bodu 9 : Zastupitelstvo projednalo Inventarizační zprávu za rok 2014. Inventarizace
majetku města Toužim proběhla v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a se směrnicí
o inventarizaci č. 2/2011. Fyzické a dokladové inventury provádělo celkem 14 dílčích
inventarizačních komisí a inventurní soupisy byly odevzdány do 28.01.2015. Některé DIK při
provádění fyzické inventury zjistily určité nesrovnalosti ve využívání a evidenci majetku
a podaly návrhy na vyřazení nebo přemístění majetku. Ty projednala likvidační komise, která
navrhla vyřazení poškozeného a nevyužívaného majetku města. Rada je projednala a dle výše
pořizovací ceny tyto schválila nebo předala na zasedání zastupitelstva. Dále komise zjistila, že
majetek:
inv. č. 1894 nádoby na květiny na VO
5 ks
poř. cena 42 257,50 Kč se nachází
na náměstí J. z Poděbrad a pečuje o něj TSM Toužim a
inv. č. 1895 párty stan Classic
1 ks
poř. cena 24 536,- Kč se nachází
v areálu TSM Toužim.
Komise navrhuje bezúplatný převod tohoto majetku na příspěvkovou organizaci TSM
Toužim.
Návrh likvidační komise na vyřazení zničeného ukazatele rychlosti u ZŠ Toužim bude
projednán v dalším bodě. K inventarizační zprávě neměl nikdo z členů zastupitelstva
připomínky.
Návrh usnesení č. 8/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku města Toužim k datu 31.12.2014 a schvaluje bezúplatný převod majetku města
Toužim příspěvkové organizaci TSM Toužim:
inv. č. 1894
inv. č. 1895

nádoby na květiny na VO
párty stan Classic

5 ks
1 ks

poř. cena
poř. cena

42 257,50 Kč
24 536,- Kč

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 8/2/2015 bylo přijato.

K bodu 10 : Zastupitelstvo projednalo návrh likvidační komise na vyřazení poškozeného
a nefunkčního majetku města s pořizovací cenou nad 20 tis. Kč. Pí Šnoblová, členka
likvidační komise, informovala zastupitelstvo, že se jedná o tento majetek:
inv. č. 0577

ukazatel rychlosti u ZŠ

poř. cena

57 120,- Kč

Tento ukazatel rychlosti byl v roce 2014 při dopravní nehodě zničen, včetně sloupu veřejného
osvětlení. Výrobce, firma Bártek rozhlasy s.r.o., vydala čestné prohlášení o neopravitelnosti
radaru a jako poškozený a nefunkční, jej odvezla k likvidaci. ČSOB Pojišťovna, a.s., uhradila
městu pojistné plnění za zničený ukazatel rychlosti a sloup VO v celkové výši 57 416,- Kč.
Na stejném místě je osazen plně funkční nový ukazatel rychlosti.

Návrh usnesení č. 9/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení poškozeného ukazatele rychlosti s pořizovací cenou
57 120,- Kč, inv. č. 0577, z majetku města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 9/2/2015 bylo přijato.
K bodu 11 : Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky města Toužim
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Toužim. Pí Michalová, pracovnice odd. životního prostředí, informovala zastupitelstvo
o nových povinnostech pro obce z titulu novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů. Nově je stanovena povinnost obcím, vydat tuto OZV
o odpadech. Novela zákona zavedla povinnost sběru biologicky rozložitelného odpadu
(BRO), což je tráva, větve a rostlinný odpad ze zahrádek, a dále sběr kovů. Město již
v minulém roce s využitím dotace zavedlo vyšší stupeň sběru BRO, biologicky rozložitelný
komunální odpad, což je i rostlinný odpad z domácností a kuchyní. Sběr kovového odpadu je
zajištěn na sběrném dvoře TSM Toužim. K návrhu obecně závazné vyhlášky neměl nikdo
z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 10/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Toužim č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Toužim, s účinností od 01.05.2015.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 10/2/2015 bylo přijato.
K bodu 12 : P. starosta předložil zastupitelstvu návrh na využití finanční podpory
z Programu regenerace městských památkových zón v roce 2015. Město Toužim získalo
v letošním roce z tohoto programu částku 625 tis. Kč. V podané žádosti do tohoto 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 toho důvodu, že tyto dvě dotace lze souběžně použít na
jednu akci. Výši příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje budeme znát v průběhu března.
Rada tato fakta projednala a navrhuje použít podporu z Programu regenerace MPZ ve výši
100 tis. Kč a podíl 20 tis. Kč z rozpočtu města na pokračování opravy kostela Narození Panny
Marie v Toužimi a částku ve výši 525 tis. Kč se spoluúčastí na financování ve výši 620 tis. Kč
z rozpočtu města na další etapu opravy střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku.

P. Horník – bude již opravena celá střecha? Odpověděl p. starosta - celá střecha v letošním
roce opravena nebude. Oprava je náročná jak finančně, tak řemeslně. Poškozené trámy se
protézují a používají se zpět do krovu. Doplňuje se zdivo obvodových zdí pro uložení
pozednic. Jako dočasná krytina je použit plech.
P. Petr Vlček – proč dáváme peníze na kostel, který není v majetku města? Odpověděl
p. starosta – prostředky z tohoto programu se musí využít na objekty v městské památkové
zóně, které jsou vyhlášeny kulturními památkami. Ve vlastnictví města je to zámek, pivovar,
bývalá radnice č.p. 35, městské opevnění, kašna a také kostel v majetku církve. Kostel se
dlouhodobě opravuje využitím menších částek z tohoto programu. Spoluúčast města na
financování objektu ve vlastnictví církve je dána podmínkami programu. Dle názoru
p. starosty by nebylo vhodné přerušit opravu kostela, i když by se tyto prostředky mohly
využít na opravu Horního hradu.
Návrh usnesení č. 11/2/2015:
Zastupitelstvo schvaluje využít finanční podporu z Programu regenerace městských
památkových zón v roce 2015 ve výši 625 tis. Kč takto:
a)
Na opravu fasády kostela Narození Panny Marie v Toužimi použít z Programu
regenerace MPZ částku 100 tis. Kč s příspěvkem města Toužim ve výši 20 tis. Kč.
b)
Na opravu střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku v Toužimi použít
z Programu regenerace MPZ částku 525 tis. Kč se spoluúčastí města Toužim ve
výši 620 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
2

Usnesení č. 11/2/2015 bylo přijato.
K bodu 13 : P. starosta předložil zastupitelstvu žádost M. Kubínkové, předsedkyně
osadního výboru v Třebouni, o změnu počtu členů osadního výboru na základě rezignace
pí Šobrové a pí Hořejšové na členství v osadním výboru. Osadní výbor nebudou doplňovat,
dále bude pracovat ve složení: předsedkyně M. Kubínková a členové V. Daňková, I. Grulich a
J. Kubínek. Na zasedání zastupitelstva dne 17.06.2010 byl zřízen šestičlenný osadní výbor
v Třebouni a všichni výše uvedení členové byli určeni zastupitelstvem. Z uvedeného návrhu
vyplývá, že osadní výbor v Třebouni bude dále pracovat pouze ve čtyřčlenném složení.
Pí Páníková – jakým způsobem je možno změnit členy osadního výboru? Odpověděl
p. starosta - počet členů osadního výboru a jeho členy určuje zastupitelstvo dle návrhu
občanů této části obce nebo dle návrhu osadního výboru.
Návrh usnesení č. 12/2/2015:
Zastupitelstvo na základě rezignace dvou členek osadního výboru v Třebouni schvaluje
čtyřčlenný osadní výbor ve složení: předsedkyně M. Kubínková, a členové V. Daňková,
I. Grulich a J. Kubínek.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 12/2/2015 bylo přijato.
K bodu 14 : Diskuze
P. starosta vyzval členy zastupitelstva k diskuzi, a protože neměl nikdo připomínky, vyzval
k diskuzi přítomné občany.
P. Reseteri, občan Kojšovic – zeptal se, jak to vypadá s rybníkem v Kojšovicích a s čekárnou.
Rybník je zarostlý orobincem, jsou do něj svedeny žumpy a je prakticky nefunkční. Je ve
vlastnictví rybářského svazu, který tam ryby nechová a o rybník se nestará. Po komunikaci ve
vsi jezdí těžké nákladní vozy. Již dříve žádali zjednání nápravy a omezení vjezdu nákladních
vozidel. Odpověděl p. starosta – v případě jízdy nákladních vozidel se jedná o dopravu dřeva.
Tento problém byl několikrát řešen s lesáky, je to o dobré vůli řidičů. P. Reseteri navrhuje
upravit výjezd na hlavní cestu před Kojšovicemi – výjezd od Lachovic. Dále p. starosta
reagoval na zmíněný stav rybníka a konstatoval, že dokud nebude vyřešen zmíněný stav, že
do rybníka je svedeno několik septiků, nemohou rybáři na rybníku hospodařit. Do doby než
budou mít občané čistírny nebo žumpy na vyvážení, se nebude rybník řešit. Za současného
stavu tam ryba nepřežije. P. Reseteri – kdo to bude řešit? Výstavba kanalizace byla v 90.
létech zrušena, a proto je takový současný stav. P. starosta – nejedná se pouze o vypouštění
odpadů do rybníka, ale i do příkopu pod rybníkem. Řešením je výstavba domovních čistíren
nebo žump na vyvážení.
Pí Plášilová, občanka Toužimi – bude se upravovat povrch dětského hřiště, kde je lanovka?
Odpověděl p. starosta – úprava proběhne v letošním roce. Na závěr diskuze p. starosta uvedl,
že na minulém zasedání zastupitelstva bylo požádáno o stanovení termínů zasedání
zastupitelstva na celý rok. Konkrétní termíny rada pro zbytek roku stanovila a jsou uvedeny
na webových stránkách města.
K bodu 15 : Závěr
P. starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál příjemné prožití zbytku dne a v 19:15
hod. ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

V Toužimi 19.03.2015

................................................
Bc. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

Ověřovatelé:

...............................................
Romana ŠAMBERGEROVÁ

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

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

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

