Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 1/2016
Datum: 10.3.2016
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 1
konaného dne 10. března 2016
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno dvanáct členů zastupitelstva.
Omluveni jsou pí Růžena Darulová, p. Ing. Jiří Horník, DiS., p. Karel Štumpa.

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání návrhu na revokaci usnesení č. 17/5/2015 o schválení darovací smlouvy na
kostel Narození Panny Marie v Toužimi
7. Projednání dohody o narovnání s Římskokatolickou farností Toužim
8. Projednání informace o hospodaření města Toužim v roce 2015
9. Projednání informace o hospodaření příspěvkových organizací v roce 2015
10. Zpráva o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., Toužim, v roce 2015
11. Projednání návrhu na poskytnutí dotace
12. Projednání návrhů veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací
13. Projednání návrhu na využití dotace z Programu regenerace MPZ
14. Projednání novelizace vyhlášky o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva
15. Projednání návrhu na vyřazení majetku ZŠaMŠ Toužim a SDH Toužim
16. Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku
17. Projednání návrhů na zakoupení pozemků
18. Projednání reakce žadatelů o změnu územního plánu
19. Projednání inventarizační zprávy o provedení inventarizace v roce 2015
20. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016
21. Diskuze
22. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 dvanácti členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.

K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva.
P. Petr Vlček oznámil, že si chce pro svoji potřebu, nikoliv pro zveřejnění, pořídit obrazový
záznam z průběhu některých hlasování při zasedání zastupitelstva. P. starosta upozornil, že
používání záznamů podléhá některým ustanovením zákona o ochraně osobních údajů.
K navrženému programu neměl nikdo další připomínky.
Návrh usnesení č. 1/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 1/1/2016 bylo přijato.
K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověření zápisu p. Václava Pavlíka a p. Václava
Veverku.
Návrh usnesení č. 2/1/2016:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

p. Václava Pavlíka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

p. Václava Veverku
Hlasování:

Usnesení č. 2/1/2016 bylo přijato.
K bodu 4 : Zpráva předsedy kontrolního výboru
P. Richard Hlous, předseda kontrolního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu o plnění
usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 13/5/2015 – prodej části pozemku v Kosmové p. Zochovi, kupní smlouva uzavřena,
cena zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 14/5/2015 – prodej pozemků v Třebouni p. Strakovi, kupní smlouva uzavřena, cena
zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.

Návrh usnesení č. 3/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 3/1/2016 bylo přijato.
K bodu 5 : Zpráva předsedy finančního výboru
P. Jiří Ženíšek, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu finančního výboru,
který projednal informaci o hospodaření města Toužim a příspěvkových organizací za rok 2015.
Konečné výsledky jsou v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015, ale i v porovnání
s výsledky roku 2014, velmi uspokojivé a je možno konstatovat, že město hospodařilo
zodpovědně. Rovněž hospodaření příspěvkových organizací skončilo ve všech případech
v kladných číslech a je možno je hodnotit pozitivně. Dále finanční výbor projednal a schválil
všechna rozpočtová opatření schválená a provedená Radou města Toužim od minulého
zasedání zastupitelstva:
RO 59/2015 – částka 72 000,- Kč – projektová dokumentace na rekonstrukci
parkovacích míst Na Zámecké.
RO 60/2015 – částka 399 956,- Kč, 1 500,- Kč a 2 000,- Kč – úprava položek výdajové
části rozpočtu.
RO 61/2015 – částka 15 500,- Kč – úprava položek výdajové části rozpočtu.
RO 62/2015 – částka 47 000,- Kč – rekonstrukce komunikace a chodníků.
RO 63/2015 – částka 171 000,- Kč – vrty pro závlahu fotbalového hřiště, projektová
dokumentace na parkoviště.
RO 64/2015 – částka 23 350,- Kč – neinvestiční dotace pro JSDH Toužim.
RO 65/2015 – částka 296 000,- Kč – úprava položek u pečovatelské služby.
RO 66/2015 – částka 1 000 000,- Kč – vrácení části příspěvku p.o. TSM Toužim do
rozpočtu města.
RO 1/2016 – částka 2 720 600,- Kč – příspěvek na výkon státní správy pro rok 2016.
RO 2/2016 – částka 216 000,- Kč – energetický posudek na sportovní halu a projektová
dokumentace na zateplení sportovní haly.
RO 3/2016 – částka 16 000,- Kč – projektová dokumentace na vrty pro závlahu
fotbalového hřiště.
RO 4/2016 – částka 350 000,- Kč – položení kabelu NN od vodárny ke studni v Dobré
Vodě.
RO 5/2016 – částka 240 000,- Kč – rozšíření parkovací kapacity na Hájence.
RO 6/2016 – částka 12 000,- Kč – projektová dokumentace na obnovu kapličky
v Lachovicích.
RO 7/2016 – částka 32 000,- Kč – úprava položek u Městské knihovny Toužim.
RO 8/2016 – částka 13 000,- Kč – zřízení věcného břemene u Podzámeckého rybníka.
RO 9/2016 – částka 1 522 280,- Kč – daň z příjmů právnických osob za obce za rok
2015.
RO 10/2016 – částka 15 000,- Kč – výměna uzávěru vody v Dobré Vodě.

Předseda finančního výboru zdůraznil některá rozpočtová opatření. P. Petr Vlček, v souvislosti
s RO č. 59/2015, upozornil na špatné projekční řešení parkovacích míst podél jednosměrné
komunikace. P. starosta upozornil, že se projednávají rozpočtová opatření a navrhl projednat
tuto připomínku v diskuzi. Nikdo z dalších členů zastupitelstva neměl ke zprávě připomínky.
Návrh usnesení č. 4/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a schvaluje provedená rozpočtová
opatření č. 59/2015 – 66/2016 a č. 1/2016 – 10/2016.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 4/1/2016 bylo přijato.
K bodu 6 : Návrh na revokaci usnesení č. 17/5/2015
P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo navrhovateli, p. Petru Vlčkovi.
P. Petr Vlček informoval, že všichni zastupitelé a město obdrželi dopis od něho a občana
p. Jiřího Schierla, kde upozorňují, že při schvalování darovací smlouvy nemělo zastupitelstvo
dostatek informací a případný soudní spor není předem prohraný. Město mělo spolupracovat
a koordinovat svoji činnost se Svazem měst a obcí ČR, který se v této věci angažuje. Po rozdání
další písemné informace k podaným žalobám v rámci církevních restitucí, vyzval k diskuzi.
P. starosta se zeptal, jaké informace město zamlčelo. P. Petr Vlček odpověděl, že
k projednávanému bodu byl přiložen pouze jejich dopis a město nezískalo žádné další
informace. P. starosta s p. Petrem Vlčkem diskutoval o několika článcích z různých časových
období, o názorech na církevní restituce a na závěr zmínil, že schválením darovací smlouvy
v prosinci 2015 byly prakticky ukončeny restituční nároky církve na majetek města. Žaloby
o majetkové vyrovnání bylo možno podat pouze do konce roku 2015. P. Petr Vlček vyzval
p. starostu, aby informoval o činnosti po obdržení jejich dopisu dne 28.12.2015. Odpověděl
p. starosta – po schválení darovací smlouvy má mandát k jejímu podpisu, zatím však smlouvu
nepodepsal, ale to z toho důvodu, že církev požádala začátkem listopadu 2015 o dotaci na kostel
z Programu regenerace MPZ, dotace byla poskytnuta a zastupitelstvo bude později rozhodovat
o poskytnutí dotace na jednotlivé objekty. V případě poskytnutí dotace musí být kostel až do
vyúčtování dotace v majetku církve. Dále uvedl, že v případě revokace usnesení si musíme
uvědomit důsledky tohoto rozhodnutí. Církev již nebude moci podat žalobu, termín již vypršel.
P. Jan Vlček – jak je možné, že církev v listopadu požádala o dotaci a v prosinci chtějí kostel
darovat městu. Odpověděl p. starosta – je to důsledek neinformovanosti mezi jednotlivými
odděleními Biskupství plzeňského. Žádosti o dotace se připravují průběžně, k rozhodnutí o
řešení restituce tímto způsobem došlo také v listopadu. P. Kadera – ohradil se proti nařčení, že
zastupitelstvo při projednávání darovací smlouvy jednalo pod tlakem. Jednání s církví bylo
vstřícné a na úrovni. Při pohledu na pozemky, které jsou ve hře a při nepředvídatelném výsledku
soudního sporu, převzetím kostela městu žádná škoda nevznikne. Kostel se již několik let
z dotačních prostředků a z prostředků města a církve opravuje, je v poměrně dobrém stavu, a
proto nevidí důvod proč kostel nepřevzít do majetku města. Vzdání se restitučních nároků církví
znamená, že městu zůstanou všechny uvedené pozemky, nehrozí možné dlouhodobé soudní
řízení a následné majetkoprávní dořešení. Zastává názor usnesení nerevokovat. P. Ženíšek –
požádal o vyjasnění situace. Je pravda, že v současné době, po případné revokaci, již církev

nemůže podat žalobu k soudu? Je to nová situace, v případě prosincového rozhodování musel
být brán zřetel na možnost podání žaloby. V tuto chvíli toto nehrozí, a proto není nutno kostel
přebírat. Reagoval p. starosta – sice nás k tomu v současné době nic nenutí, ale chceme-li se
takto zachovat, nedělá to dobrý obraz našeho města. Důrazně odmítl v tomto směru jednat za
město s Biskupstvím plzeňským. P. Petr Vlček – dle jeho názoru bylo prosincové jednání pod
tlakem z toho důvodu, že v případě nesouhlasu s darováním kostela hrozilo podání žaloby, bylo
to vydírání. To, že dnes nemůže být podána žaloba, je jedině dobře. Město nemá vlastnit kostel.
P. Hrůza – postavil se za názor p. starosty, jak se postavit k prosincovému rozhodnutí a k návrhu
na revokaci tohoto usnesení. Upřednostněním schváleného řešení město definitivně získá
sporné pozemky, odstraní hrozbu možného dlouhodobého soudního sporu a získá pozemek a
nemovitost v dobrém stavebním stavu do svého vlastnictví. Kostel se bude moci využívat nejen
k církevním účelům, ale s jejich souhlasem i k jinému, např. kulturnímu využití. Nebudeme
jediná obec, která vlastní kostel, je to již běžná věc nejen u nás, ale i ve světě. Na závěr diskuze
p. starosta uvedl, že stejné rozhodnutí jako my v prosinci, udělaly obce v našem regionu a nelze
předpokládat, že jejich rozhodnutí bylo neuvážené a apeloval na členy zastupitelstva, aby si
uvědomili, jak bude město vypadat v případě revokace. Občan p. Schierl – na prosincovém
zasedání byl, dle podaných informací by rozhodl stejně, ale po získání dalších usoudil, že to
bylo pod nátlakem. Kdyby bylo na projednání více času, mohlo se získat daleko více informací.
Jak se zachovat nyní je otázka. P. starosta – při jednání s církví, jak písemném, tak ústním,
nikdy nezaznělo slovo „musíte“. Jednalo se o nabídku, o které diskutovala rada i zastupitelstvo.
Po další diskuzi p. Jana Vlčka, p. Petra Vlčka o důvodech k přijetí nabídky kostela, financování
oprav a otázce pí Zemanové, zda místní věřící mají tyto informace, na což odpověděl občan
Schierl, že farníci o připravovaném převodu nemovitosti většinou informace neměli, nechal p.
starosta hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 5/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 17/5/2015 ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim dne 10.12.2015, kterým byl schválen bezúplatný převod kostela Narození Panny Marie
v Toužimi, včetně movitých věcí umístěných v kostele, do majetku města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

7
5
0

Usnesení č. 5/1/2016 nebylo přijato.
K bodu 7 : Dohoda o narovnání s Římskokatolickou farností Toužim
Zastupitelstvo projednalo návrh dohody o narovnání s Římskokatolickou farností Toužim. Na
základě této dohody se farnost vzdává nároků na pozemky ve vlastnictví města Toužim, blíže
specifikované v příloze dohody a zavazuje se, že nepodá žalobu na určení vlastnického práva
státu k uvedeným pozemkům, a že bude respektovat vlastnické právo města Toužim k těmto
pozemkům. Město převezme na základě darovací smlouvy se zřízením věcného břemene do
svého vlastnictví pozemek p.č.st. 42, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný
v katastru nemovitostí na LV č. 304 pro k.ú. Toužim, vedeného u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. P. Hlous – dohoda se mu jeví jako málo
konkrétní, jednoduchá. Odpověděl p. starosta – toto je dohoda, která pouze říká, co udělají
jednotlivé strany. Následují smlouvy o předání nemovitého majetku a o předání movitého

majetku. P. Petr Vlček – proč je v dohodě uvedeno, že nebude podána žaloba? Odpověděl p.
starosta – dohoda je v takovém stavu, jak byla v závěru loňského roku připravena. Žádné změny
se v ní nedělaly. Pokud chcete, můžete změny navrhnout. Po diskuzi p. Kadery, p. Ženíška a p.
starosty, zda vynechat část, že nebude podána žaloba, byl nakonec podán návrh na schválení
dohody v předloženém stavu.
Návrh usnesení č. 6/1/2015:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o narovnání s Římskokatolickou farností Toužim a
pověřuje p. starostu jejím podpisem.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
1
1

Usnesení č. 6/1/2016 bylo přijato.
K bodu 8 : Informace o hospodaření města Toužim za rok 2015
P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu s tím, že tato zpráva je pouze informativní,
kompletní zpráva o hospodaření města Toužim za rok 2015, včetně závěrečného účtu
a výsledku přezkoumání hospodaření města bude projednána na červnovém zasedání
zastupitelstva. P. starosta předal slovo rozpočtářce pí Krátké, která podrobně probrala
příjmovou a výdajovou část zprávy.
Příjmy byly naplněny na 121,72 % upraveného rozpočtu v celkové výši 67 042 987,73 Kč:
 daňové příjmy jsou naplněny na
119,77 % tj.
48 054 208,- Kč
 nedaňové příjmy jsou naplněny na
181,19 % tj.
8 474 518,- Kč
 kapitálové příjmy jsou naplněny na 2 439,00 % tj.
243 900,- Kč
 přijaté dotace v celkové výši
10 270 361,- Kč
Výdaje byly čerpány ve výši 84,15 % upraveného rozpočtu v celkové výši 59 861 277,- Kč:
 běžné výdaje byly čerpána na
82,61 % tj.
43 307 224,- Kč
 kapitálové výdaje byly čerpány na
88,46 % tj.
16 554 053,- Kč
Pí Krátká seznámila zastupitelstvo se všemi položkami, jak v příjmové části rozpočtu, tak ve
výdajové části rozpočtu. Do rozpočtu na rok 2015 byla zapojena částka 8 mil. Kč při
schvalování rozpočtu a dále částka 12,5 mil. Kč v únoru 2015 – jedná se o nevyčerpané
prostředky z roku 2014. V roce 2015 byla splacena část úvěru ve výši 4 440 tis. Kč (měsíční
splátka je ve výši 370 tis. Kč), poslední splátka úvěru bude uhrazena v červenci 2018.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je 7 181 710,- Kč.
P. Kadera konstatoval, že město hospodařilo dobře a poděkoval pí Krátké za podrobně
zpracovanou zprávu. Zastupitelstvo vzalo informaci o hospodaření města Toužim za rok 2015
na vědomí s tím, že zpráva bude projednána na červnovém zasedání zastupitelstva.

K bodu 9 : Informace o hospodaření příspěvkových organizací v roce 2015
Mateřská škola Toužim
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Hlavní činnost
6 528 132,73 Kč
6 603 769,- Kč
75 636,27 Kč

Hospodářská činnost
398 050,- Kč
475 750,- Kč
77 700,- Kč

Rada schválila převést celý výsledek hospodaření ve výši 153 336,27 Kč do rezervního fondu.
Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary
Náklady celkem
22 809 964,50 Kč
Výnosy celkem
22 953 100,- Kč
Výsledek hospodaření
143 135,50,- Kč

0,- Kč
900,- Kč
900,- Kč

Rada schválila převést celý výsledek hospodaření ve výši 144 035,50 Kč do rezervního fondu.
Základní škola a mateřská škola Toužim
Náklady celkem
6 722 011,35 Kč
Výnosy celkem
6 775 336,- Kč
Výsledek hospodaření
53 324,65 Kč
Rada schválila převést celý výsledek hospodaření ve výši 53 324,65 Kč do rezervního fondu.
Základní umělecká škola Toužim
Náklady celkem
3 338 727,42Kč
Výnosy celkem
3 391 945,- Kč
Výsledek hospodaření
53 217,58 Kč
Rada schválila převést celý výsledek hospodaření ve výši 53 217,58 Kč do rezervního fondu.
Technická služba města Toužim
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

13 613 199,62,- Kč
13 952 717,- Kč
339 517,38 Kč

Rada schválila převést část výsledku hospodaření ve výši 100 000,- Kč do fondu odměn a
zbytek ve výši 239 517,38 Kč převést do rezervního fondu.
Bytové hospodářství města Toužim
Náklady celkem
3 382 255,43 Kč
Výnosy celkem
3 382 276,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění
20,57 Kč
Rada schválila převést celý výsledek hospodaření ve výši 20,57 Kč do rezervního fondu.

Teplárenství města Toužim
Náklady celkem
9 786 465,98 Kč
Výnosy celkem
10 084 773,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění 298 307,02 Kč
Rada schválila převést celý výsledku hospodaření ve výši 298 307,02 Kč do rezervního fondu.
P. starosta konstatoval, že hospodaření všech příspěvkových organizací bylo v průběhu roku
velmi dobré, všechny příspěvkové organizace vykázaly ke konci roku 2015 úměrný zisk.
Zastupitelstvo vzalo výsledek hospodaření příspěvkových organizací v roce 2015 na vědomí.
K bodu 10 : Hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., v roce 2015
P. starosta, jednatel společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., se sídlem Sídliště 428, Toužim,
seznámil zastupitelstvo s výsledkem hospodaření společnosti v roce 2015. Celková výše roční
těžby byla 7 469 m3, což je množství těsně pod bilancovaným ročním úkolem, daným závazným
ustanovením lesního hospodářského plánu. Celkem bylo v roce 2015 zalesněno 5,97 ha, což
představuje 25 940 ks sazenic. Převážně se využívá osvědčená obalovaná sadba, která umožní
překonat velmi krátké jarní období pro zalesňování. Kalamitní škůdci jsou na majetku města
Toužim ve zvýšeném stavu. Tento stav odpovídá extrémnímu přísušku a suchem oslabené
porosty jsou napadány kůrovcem. Vzhledem k pokračujícím nepříznivým podmínkám se
očekává zvýšený výskyt kůrovce i v letošním roce. Také byly opraveny některé lesní cesty, sice
v menší míře než v předchozím roce. V Bažantnici se připravil průleh k zadržení dešťové a
spodní vody. Společnost získala na dotacích od Karlovarského kraje částku 213 030,- Kč a od
Úřadu práce částku 138 296,- Kč. Společnost zakončila hospodaření v roce 2015 ziskem před
zdaněním ve výši 993 711,- Kč. Společnost poskytuje sponzorské dary toužimským školám,
sportovním oddílům a spolkům. P. Jan Vlček – kritizoval počínání LČR, lesní správy Toužim,
že na Třebouňském vrchu odvádějí všechnu vodu z lesa pryč. Různí vlastníci lesů by měli
spolupracovat jak v boji proti kůrovci, tak třeba i v hospodaření s vodou. Odpověděl p. starosta
– v městských lesích se také udržují meliorace se snahou řídit množství vody v porostech podle
jejich druhu. V oblasti kůrovce je spolupráce problematická, způsoby hospodaření a těžby jsou
odlišné. Městská společnost je operativnější. Doplnil p. Veverka – spolupráce s LČR je
skutečně problematická, mají vlastní pravidla na zpracování kůrovcové hmoty a při jejím
zpracovávání by měly být jejich firmy důslednější. Na Třebouňském vrchu je zalesnění po větší
těžbě problematické, právě z důvodu suchého čedičového kopce.
Návrh usnesení č. 7/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., se
sídlem Sídliště 428, Toužim, v roce 2015.
Hlasování:
pro návrh
12
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 7/1/2016 bylo přijato.

K bodu 11 : Návrhy na poskytnutí dotací
P. starosta informoval zastupitelstvo, že rada na schůzi 22.2.2016 projednala všechny žádosti o
dotace a schválila poskytnutí dotací na žádosti do výše 50 tis. Kč. Zastupitelstvu jsou
předloženy dvě následující žádosti o dotaci. K žádosti o dotaci ve výši 144 tis. Kč pro SDH
Toužim, na uspořádání mezinárodního setkání mladých hasičů v tomto roce v Toužimi, rada
navrhuje poskytnout částku 90 tis. Kč. K žádosti o dotaci ve výši 120 tis. Kč pro SK Toužim –
oddíl kopané, rada navrhuje poskytnout částku 50 tis. Kč. Výše těchto dotací je v relaci se
schválenou částkou v rozpočtu města na letošní rok. P. Petr Vlček – u obou žádostí souhlasí
s poskytnutím požadovaných částek, v žádostech jsou částky řádně odůvodněny. Navrhl
poskytnout dotace v požadované výši. Reagoval p. starosta – oddíl kopané dostával v minulosti
35 tis. Kč, hasiči žádají o dotaci na mezinárodní setkání mladých hasičů, které se uskuteční
letos v Toužimi. P. Jan Vlček – zeptal se, kolik dostávají fotbalisté od městských lesů?
Odpověděl p. starosta – v loňském roce dostali 50 tis. na činnost a 70 tis. Kč na pořízení
přenosných branek. P. Petr Vlček – basketbalisté dostali 100 tis. Kč na tabuli, fotbalisté
potřebovali branky, obnovovat vybavení je nutné. P. Veverka – městské lesy poskytují
sponzorské dary sportovním klubům, školám a různým spolků, které si o to požádají. Po další
diskuzi o poskytování dotací a sponzorských darů p. Hlous navrhl schválit poskytnutí dotací ve
výši navržené radou. K návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 8/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 tis. Kč pro SDH Toužim, na uspořádání
mezinárodního setkání mladých hasičů v Toužimi.
Hlasování:
pro návrh
12
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 8/1/2016 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 9/1/2016:
Zastupitelstvo pověřuje Radu města Toužim projednat poskytnutí dotace do výše 50 tis. Kč na
činnost SK Toužim – oddíl kopané v roce 2016.
Hlasování:
pro návrh
12
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 9/1/2016 bylo přijato.
K bodu 12 : Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
a) Zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Toužim v roce 2016 Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje,
Závodní 205, 360 03 Karlovy Vary. Příjemci se poskytuje účelově určená neinvestiční
dotace ve výši 120 tis. Kč a účelově určená investiční dotace ve výši 130 tis. Kč.
Neinvestiční část dotace je určena na nákup věcných prostředků, úhradu provozních
nákladů a služeb stanice Toužim, k vytvoření kvalitnějších podmínek pro výkon služby

příslušníků. Investiční část dotace je určena na pořízení sušící skříně a stavební úpravu
přístřešku na stanici Toužim.
Návrh usnesení č. 10/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim a Hasičským
záchranným sborem Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary, na poskytnutí dotace ve
výši 250 tis. Kč, na zajištění činnosti HZS, stanice Toužim, v roce 2016.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 10/1/2016 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Toužim Sboru dobrovolných hasičů Toužim. Příjemci se poskytuje účelově
určená neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele ve výši 90 tis. Kč na zajištění akce
„Mezinárodní setkání mladých hasičů v Toužimi“ konané ve dnech 23. až 31. července
2016. Dotace bude využita na zajištění ubytování, stravování, dopravy a úhradu nákladů
na volnočasový program.
Návrh usnesení č. 11/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim a Sborem
dobrovolných hasičů Toužim na poskytnutí dotace ve výši 90 tis. Kč na zajištění akce
„Mezinárodní setkání mladých hasičů v Toužimi“ v červenci letošního roku.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 11/1/2016 bylo přijato.
K bodu 13 : Využití dotace z Programu regenerace MPZ v roce 2016
P. starosta informoval zastupitelstvo, že město Toužim získalo z tohoto programu částku
605 tis. Kč. I v letošním roce by se mělo pokračovat v opravě střechy Horního hradu v areálu
toužimského zámku a uvažovaná částka by měla stačit na dokončení základních udržovacích
prací na tomto objektu. Dále by se mělo pokračovat v opravě fasády kostela Narození Panny
Marie v Toužimi, který až do dokončení prací a vyúčtování dotace zůstane ve vlastnictví církve.
Rada na základě požadavků v žádosti do tohoto programu navrhuje poskytnout částku
100 tis. Kč, se spolufinancováním města ve výši 20 tis. Kč, Římskokatolické farnosti Toužim
na opravu kostela Narození Panny Marie v Toužimi s vlastním financováním ve výši 80 tis. Kč
a částku 505 tis. Kč na opravu Horního hradu se spolufinancováním města ve výši minimálně
505 tis. Kč. Spolufinancování jednotlivých akcí je stanoveno v podmínkách dotačního
programu. K návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.

Návrh usnesení č. 12/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje využít finanční podporu z Programu regenerace městských
památkových rezervací a zón v roce 2016 ve výši 605 tis. Kč takto:
a) Na opravu fasády kostela Narození Panny Marie v Toužimi použít z programu částku
100 tis. Kč s dotací města Toužim ve výši 20 tis. Kč.
b) Na opravu střešní konstrukce Horního hradu v areálu toužimského zámku použít
z programu částku 505 tis. Kč s minimální finanční spoluúčastí města Toužim ve výši
505 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

Usnesení č. 12/1/2016 bylo přijato.
K bodu 14 : Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
P. starosta informoval zastupitelstvo, že k datu 01.01.2016 bylo novelizováno nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Tyto odměny byly navýšeny
o cca 3 %. Dle novelizovaného nařízení vlády lze poskytnout neuvolněným členům
zastupitelstva odměny až do výše:
Místostarosta
Člen rady
Předseda výboru
Předseda komise
Člen výboru
Člen komise
Člen zastupitelstva

Měsíční odměna až do výše
8 005,- + 18 052,- + 540,1 759,- + 277,1 386,- + 277,1 386,- + 277,1 194,- + 277,1 194,- + 277,426,- + 277,-

Celkem
26 597,2 036,1 663,1 663,1 471,1 471,703,-

Dosud
13 000,1 910,1 300,1 000,750,600,450,-

Návrh
13 000,1 910,1 300,1 000,750,600,450,-

Rada tuto změnu nařízení vlády projednala na schůzi dne 8.2.2016 s tím, že navrhuje
zastupitelstvu ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako
dosud. K návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 13/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje ponechání měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva
města Toužim ve stejné výši jako dosud.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 13/1/2016 bylo přijato.

K bodu 15 : Vyřazení majetku ZŠaMŠ Toužim a města Toužim
a) Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky ZŠaMŠ Toužim, p.o., o souhlas s vyřazením
poškozené a nevyužívané počítačové sestavy inv. č. DDHM/509, pořízené v roce 2005 za
cenu 28 531,- Kč, z majetku příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že pořizovací
cena je vyšší než 20 tis. Kč, je žádost předložena zastupitelstvu s návrhem rady na vyřazení.
K návrhu na vyřazení neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 14/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení počítačové sestavy inv. č. DDHM/509, pořízené v roce 2005 za
cenu 28 531,- Kč, z majetku Základní školy a mateřské školy Toužim, příspěvkové organizace.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 14/1/2016 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo návrh likvidační komise na vyřazení nefunkční a zastaralé
motorové stříkačky PS 12 s podvozkem, s pořizovací cenou 60 606,- Kč, z majetku města
Toužim. Tato stříkačka je v evidenci Sboru dobrovolných hasičů Toužim. Město ji získalo
od OS SPO Karlovy Vary v roce 1990 již jako starší stroj. V současnosti je tato motorová
stříkačka zastaralá a již se z důvodu nefunkčnosti nevyužívá. Rada navrhuje vyřazení této
stříkačky z majetku města Toužim. Po diskuzi o vyřazení s následnou likvidací nebo
prodejem případným zájemcům, zastupitelstvo projednalo návrh rady, aby stříkačka byla
předána k likvidaci na sběrný dvůr TSM Toužim.
Návrh usnesení č. 15/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení motorové stříkačky PS 12, s pořizovací cenou 60 606,- Kč,
z majetku města Toužim, předáním na sběrný dvůr TSM Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 15/1/2016 bylo přijato.

K bodu 16 : Prodej nemovitého majetku
a) Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Ondříčkových o odkoupení části pozemku
p.č. 151/7 o výměře 225 m2 v k.ú. Toužim. Jedná se o pozemek, který žadatelé již
využívají jako zahradu u svého domu. Komise doporučuje prodej za cenu 35,- Kč/m2.
K žádosti a k navržené ceně neměl nikdo připomínky.

Návrh usnesení č. 16/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 151/7 o výměře 225 m2 v k.ú. Toužim manželům
Ondříčkovým za kupní cenu 35,- 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

12
0
0

Usnesení č. 16/1/2016 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Bydžovských o odkoupení pozemku p.č.
15/2 o výměře 526 m2 v k.ú. Třebouň. Jedná se o pozemek s trvalým travním porostem,
na který město nemá přístup. Pozemek sousedí s pozemkem žadatelů. Komise
doporučuje prodej za cenu 25,- Kč/m2. K žádosti a navržené ceně neměl nikdo
připomínky.
Návrh usnesení č. 17/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 15/2 o výměře 526 m2 v k.ú. Třebouň manželům
Bydžovským za kupní cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující 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

12
0
0

Usnesení č. 17/1/2016 bylo přijato.
K bodu 17 : Návrhy na zakoupení pozemků
a) P. starosta informoval zastupitelstvo, že opětovně jednal s pí Ungrovou ve věci zájmu
města Toužim o zakoupení pozemků u OD Střela p.č.st. 316/1 o výměře 537 m2 a p.č.st.
316/2 o výměře 927 m2 v k.ú. Toužim, kde město uvažuje o stavbě parkoviště. Po
několika jednáních p. starosty s pí Ungrovou byla nakonec navržena cena 350,- Kč/m2
s tím, že nižší cena není pro pí Ungrovou již akceptovatelná. V této době byla také
zpracována studie na využití pozemků ke stavbě parkoviště, dle které by zde bylo možno
vybudovat 45 až 50 parkovacích míst. Tento počet parkovacích míst by řešil potřebu
parkování obyvatel 1. a 2. věžáku a rovněž by posílil parkovací kapacitu u obchodního
domu. P. Ženíšek – poděkoval p. starostovi za dobrou práci a konstatoval, že město by
již nemělo dále čekat a pozemky za uvedenou cenu koupit. Pozemek je pro město
důležitý, při dalším váhání hrozí, že město o něj definitivně přijde. Vyřešení parkování
v této části města je velmi potřebné. P. starosta doplnil, že na dříve schválenou cenu 250
Kč/m2 se v žádném případě nedostaneme. P. Hlous doporučil pozemek za tuto cenu
koupit. P. Kadera - souhlasí rovněž se zakoupením pozemku za cenu 350,- Kč/m2 a
navrhl revokovat usnesení č. 16/5/2015, kterým byla schválena maximální cena 250,Kč/m2. P. Petr Vlček – s návrhem zásadně nesouhlasí. Nesouhlasí s využíváním

parkoviště pro obchodní dům, je třeba hledat jiné řešení. P. Hrůza – každé snížení ceny
je dobré, sám uvažoval o ceně 330,- Kč/m2, ale i cena 350,- Kč/m2 je akceptovatelná.
Vzhledem k potřebě tohoto pozemku je pro jeho zakoupení za navrženou cenu. Pí
Šnoblová upozornila, že na pozemek je vázáno věcné břemeno, v současné době
neexistující stavba. P. starosta doplnil, že kupujeme pouze pozemek pod stavbou,
zástava je vedena na stavbu, která je na jiném listu vlastnictví. Dle jeho názoru tato
skutečnost nemůže ovlivnit prodej pozemku. Předchozí majitel neohlásil katastru a
exekutorovi odstranění stavby, a tento stav se bude muset s bývalým vlastníkem vyřešit
do doby realizace stavby parkoviště, před jeho zapsání do katastru nemovitostí. Po
skončení diskuze k tomuto bodu nechal p. starosta hlasovat o návrhu na zakoupení
pozemků za cenu 350,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 18/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva č. 16/5/2015 a schvaluje nabídku na
odkoupení pozemku p.č.st. 316/1 o výměře 537 m2 a pozemku p.č.st. 316/2 o výměře 927 m2
v k.ú. Toužim od paní Ungrové za kupní cenu 350,- Kč/m2 s tím, že město 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

10
2
0

Usnesení č. 18/1/2016 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo návrh na odkoupení pozemku k vybudování parkovacích míst
v Plzeňské ulici – Hájenka. Záměrem města je vybudovat parkoviště pro pět aut, z nichž
jedno bude určeno pro místního invalidu. Parkoviště se bude nacházet na části pozemku
p.č. 1639/1 díl „a“ o výměře 68 m2 v k.ú. Toužim, u bytového domu č.p. 472 - 473.
Tento pozemek je ve vlastnictví Lesní společnosti Teplá a.s., která přislíbila jeho prodej
za podmínek, že město na své náklady zajistí znalecký posudek, geometrický plán na
oddělení pozemku, vypracuje kupní smlouvu, včetně návrhu na vklad do katastru
nemovitostí a dále uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
Předpokládané náklady na pořízení pozemku jsou:
geometrický plán č. 1013-14/2016
4 500,- Kč
znalecký posudek
1 500,- Kč
zjištěná cena = prodejní cena
10 940,- Kč
správní poplatek na návrh na vklad
1 000,- Kč
daň z nabytí nemovitých věcí
440,- Kč
Celkem
18 380,- Kč
K předloženému návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky či návrhy.

Návrh usnesení č. 19/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení části pozemku p.č. 11639/1 dílu „a“ o výměře 68 m2 v k.ú.
Toužim od Lesní společnosti Teplá a.s., Máchova 442, Teplá, za kupní cenu 10 940,- Kč a
náklady spojené s převodem zájmového pozemku v celkové výši 7 440,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 19/1/2016 bylo přijato.

K bodu 18 : Reakce žadatelů o změnu územního plánu
Zastupitelstvo schválilo na minulém zasedání žádost manželů Fialkových a p. Gregory,
usnesením č. 18/5/2015, změnu Územního plánu Toužim s podmínkou, že náklady na změnu
územního plánu uhradí v plné výši žadatelé. Žadatelé po získání této informace reagovali takto:
manželé Fialkovi – děkujeme za kladné vyřízení, ale z finančních důvodů tuto žádost na
pozemek p.č. 198/1 v k.ú. Luhov musíme zrušit. P. Gregora – nesouhlasím s úhradou v plné
výši, protože jsem s městem Toužim udělal směnu pozemku za účelem stavět chatu. Při
územním plánování jsem se odvolal, že nechci, aby můj pozemek byla orná půda. Jinak mi
nezbyde nic jiného, než směnu zrušit. Doplnil p. starosta – p. Gregora směnil pozemky v roce
2006 a do platnosti nového územního plánu měl dostatek času na realizaci svého záměru. Pokud
město po čtyřech letech platností územního plánu samo nevyhodnotí nutnost změny územního
plánu, bude náklady na změnu územního plánu hradit, dle dříve schváleného usnesení, žadatel.
Zastupitelstvo vzalo obě vyjádření žadatelů a informace na vědomí.

K bodu 19 : Zpráva o provedení inventarizace za rok 2015
Paní Šnoblová předložila zastupitelstvu zprávu o provedení inventarizace majetku města
Toužim v roce 2015. Inventarizace proběhla na základě radou schváleného plánu inventur na
rok 2015, dle kterého byla provedena periodická inventura hmotného majetku k datu
31.12.2015, periodická inventura nehmotného majetku, nedokončeného majetku a finančního
majetku, pokladny, běžných účtů, pohledávek, závazků, vlastních zdrojů a podrozvahové
evidence byla rovněž provedena k datu 31.12.2015. Fyzické a dokladové inventury provádělo
celkem 14 dílčích inventarizačních komisí a inventurní soupisy byly odevzdány do 22.01.2016.
Dále seznámila zastupitelstvo s návrhy jednotlivých dílčích inventarizačních komisí na
vyřazení dlouhodobého hmotného a drobného majetku. Návrhy projednala likvidační komise,
rada a zastupitelstvo. Ke zprávě neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.

Návrh usnesení č. 20/1/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku města Toužim čtrnácti dílčími inventarizačními komisemi k datu 31.12.2015.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 20/1/2016 bylo přijato.
K bodu 20 : Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných místech. Město má dosud OZV č. 2/2010,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kde se v čl.
2 odst. 4 uvádí, že „Zákaz dle odstavce 1 se dále nevztahuje na akce, které pořádá, spolupořádá
nebo které byly povoleny městem Toužim“. Uvedené ustanovení vyhlášky je v rozporu se
zákonem, neboť nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/13 – Cheb, stanoví, že výjimky z obecně
závazné vyhlášky regulující činnost v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, není možné vázat na samotného pořadatele akce tak, jak tomu činí město v OZV,
neboť tak dochází k porušování ústavních principů, ve smyslu nepřípustného zásahu
zastupitelstva do kompetence orgánů výkonné moci v rámci posuzování naplnění kritéria
veřejného zájmu při rozhodování v konkrétních věcech. Zavedení odlišného právního režimu
pro druhově obdobné či shodné akce, pouze na základě osoby pořadatele akce je nepřípustné,
neboť zakládá nerovnost osob podléhajících výkonu veřejné moci. Z výše uvedených důvodů
byla zpracována nová OZV č. 1/2016, kde jsou vyjmenovány akce, na které se zákaz
nevztahuje, ale již bez označení organizátora. V případě potřeby výjimky na další akce musí
organizátor požádat Radu města Toužim a povolení výjimky. Touto vyhláškou se zároveň ruší
OZV č. 2/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích. K návrhu OZV č. 1/2016 neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky či
návrhy.
Návrh usnesení č. 21/1/2016:
Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

Usnesení č. 21/1/2016 bylo přijato.
K bodu 21 : Diskuze
P. starosta zahájil diskuzi a požádal přítomné o příspěvky do diskuze. P. Jan Vlček – k
zakoupenému pozemku na výstavbu pěti parkovacích míst na Hájence se zeptal, proč se

nekoupila větší část pozemku na více parkovacích míst? Odpověděl p. starosta – z důvodu
omezeného prostoru se řeší pouze nezbytná část pozemku nutná k vybudování parkovacích
míst. V bytových domech jsou garáže, ale v případě další potřeby se toto bude řešit. Dále se p.
Jan Vlček zeptal, zda schválená dohoda s Římskokatolickou farností Toužim bude podepsána
až po vyčerpání dotace na kostel? Odpověděl p. starosta – smlouva o převodu nemovitosti a
dohoda se budou podepisovat po vyčerpání dotace. P. Petr Vlček – požádal o informaci
k prováděné rekonstrukci bytu č. 13 v Kosmové. Odpověděl p. starosta – v první řadě je třeba
říci, že je to záležitost Bytového hospodářství Toužim a dále uvedl, že vždy po uvolnění bytu
se provádí kontrola jeho stavu a v případě potřeby i modernizace bytu. V Kosmové má město
tři byty a na rozdíl od ostatních bytů zde ještě nebyla vyměněna okna. O rozsahu provedených
prací rozhoduje vedoucí BH města Toužim. Dále p. Petr Vlček kritizoval obsah čtyř stránek
města v březnových Infolistech, kde jsou pouze příspěvky škol. Odpověděl p. starosta – jsou
tam informace ze škol, což však jsou organizace zřízené městem Toužim, a že v tomto čísle
nejsou informace z městského úřadu, není podstatné. P. Petr Vlček se rovněž velmi kriticky
vyjádřil k rozšíření parkovacích míst Na Zámecké. Vytvoření sedmi parkovacích míst po pravé
straně jednosměrné komunikace neřeší problém s parkováním. Dle jeho názoru, by zabrání půl
metru trávníku a parkování aut po celé délce komunikace při chodníku přineslo více
parkovacích míst. Odpověděl p. starosta – projektant zvolil z důvodu dodržení zákonných
podmínek toto řešení, a pokud další znalá osoba v projektování komunikací dá jiný návrh, lze
o něm jednat. P. Petr Vlček se ještě zeptal, proč není u bytových domů na Sídlišti č.p 454 až
463 jednosměrný provoz a kolmé stání? Odpověděl p. starosta – příslušné značky budou
osazeny v nejbližší době, kdy se bude moci betonovat. Nikdo z členů zastupitelstva ani hostů
neměl další připomínky či otázky, a proto p. starosta diskuzi ukončil.
K bodu 22 : Závěr
P. starosta na závěr zasedání popřál všem přítomným příjemné prožití velikonočních svátků
a ve 20:35 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

V Toužimi 19.03.2016
………………………….
Alexandr ŽÁK
starosta

Ověřovatelé:

……………………………
Václav PAVLÍK
……………………………
Václav VEVERKA

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.

