Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 2/2016
Datum: 09.06.2016
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim konaného dne 9. června 2016
Přítomni: Dle prezenční listiny je od počátku zasedání přítomno všech patnáct členů
zastupitelstva.

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání návrhů na odkup nemovitostí
Projednání účetní závěrky města Toužim za rok 2015
Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2015, včetně výsledku přezkoumání
hospodaření města Toužim za rok 2015
9. Projednání záměru na prodej, případně směnu pozemků
10. Projednání návrhu na směnu pozemků
11. Projednání žádosti o prodej nemovitého majetku
12. Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemku od Státního pozemkového úřadu
13. Projednání návrhu na změnu cen prodávaných pozemků
14. Projednání financování dešťových přípojek ve Farní ulici
15. Projednání žádosti Římskokatolické farnosti o poskytnutí dotace
16. Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Toužim
17. Projednání žádosti o prominutí poplatků z prodlení
18. Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny ZŠaMŠ Toužim – bod vyřazen
19. Diskuze
20. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
P. Petr Vlček požádal o zařazení revokace usnesení č. 17/5/2015 do programu zasedání.
P. starosta navrhl vyřadit z programu bod č. 18, projednání návrhu na změnu zřizovací listiny
ZŠaMŠ Toužim, p.o. Důvodem je dosud nedořešená situace v činnosti základních škol po
změně školského zákona a absence prováděcích vyhlášek k zákonu. Případná změna zřizovací

listiny bude připravena na příští zasedání zastupitelstva. Další změny či návrhy nebyly podány.
O navržených změnách programu zasedání zastupitelstva nechal p. starosta hlasovat:


zařazení revokace usnesení č. 17/5/2015 do programu zasedání zastupitelstva
Hlasování:
pro návrh
proti
zdržel se

7
8
0

Zařazení tohoto bodu do programu nebylo schváleno.


vyřazení bodu č. 18 - Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny p.o. ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování:
pro návrh
15
proti
0
zdržel se
0
Vyřazení bodu č. 18 z programu bylo schváleno.
Dále p. starosta nechal hlasovat o upraveném programu zasedání zastupitelstva, kdy je vyřazen
bod programu č. 18 a původní body č. 19 a 20 budou projednány pod č. 18 a 19.
Návrh usnesení č. 1/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
1
0

Usnesení č. 1/2/2016 bylo přijato.
K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověření zápisu pí Růženu Darulovou a p. Karla
Štumpu.
Návrh usnesení č. 2/2/2016:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

pí Růženu Darulovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

p. Karla Štumpu
Hlasování:

Usnesení č. 2/2/2016 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. 16/1/2016 – prodej pozemku p.č. 151/7 o výměře 225 m2 v k.ú. Toužim. Kupní
smlouva uzavřena, cena zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 17/1/2016 – prodej pozemku p.č. 15/2 o výměře 526 m2 v k.ú. Třebouň. Připravená
kupní smlouva nebyla podepsána, žadatelé nesouhlasí s výškou ceny pozemku (25,- Kč/m2).
Usnesení č. 18/1/2016 – 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. Kupní smlouva uzavřena, cena a daň zaplacena, zapsáno
v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 19/1/2016 – odkoupení části pozemku p.č. 1639/1 dílu „a“ o výměře 68 m2 v k.ú.
Toužim od Lesní společnosti Teplá a.s., Máchova 442, Teplá. Kupní smlouva zatím není
uzavřena. Doplnila pí Šnoblová – dodatečně se zjistilo, že i tato část pozemku je zatížena
zástavním právem smluvním ve prospěch banky. Nechal se zpracovat nový geometrický plán,
kterým se oddělil pouze požadovaný pozemek. Lesní společnost požádala o výmaz věcného
břemene a po odsouhlasení bankou bude uzavřena kupní smlouva.
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 3/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 3/2/2016 bylo přijato.
K bodu 5 : Zpráva předsedy finančního výboru:
P. Jiří Ženíšek, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu finančního výboru,
který se zabýval rozpočtovými opatřeními schválenými a provedenými Radou města Toužim
od minulého zasedání zastupitelstva:
RO 11/2016 – částka 3 000,- Kč – dopravní značení „Pozor děti“ v Kosmové.
RO 12/2016 – částka 120 000,- Kč – dodání a montáž plynového topení v bytě čp.
287.
RO 13/2016 – částka 22 000,- Kč – oprava trampolíny u dětského hřiště v Tepelské ul.
RO 14/2016 – částka 12 000,- Kč – zvýšení položky odměny členům zastupitelstva.
RO 15/2016 – částka 171 000,- Kč – náklady na vybudování přívodu NN od trafostanice
k vodárně v Dobré Vodě a vícepráce u přívodu NN od vodárny ke studni.
RO 16/2016 – částka 39 000,- Kč – zpracování „Strategického plánu rozvoje města“.
RO 17/2016 – částka 59 000,- Kč – dodávka a montáž koberce do obřadní síně MÚ.

RO 18/2016 – částka 14 000,- Kč – změna u odvětvového třídění při poskytování dotací.
RO 19/2016 – částka 491 000,- Kč – dotace na zajištění sociálních služeb.
RO 20/2016 – částka 78 000,- Kč – náklady na projekt statického zaj. Dolního zámku.
RO 21/2016 – částka 31 000,- Kč – administrace zakázky „Zateplení sportovní haly“.
RO 22/2016 – částka 16 000,- Kč – zapůjčení statického radaru na měření rychlosti.
RO 23/2016 – částka 20 000,- Kč – prostředky na zakoupení pozemku na parkoviště
v Plzeňské ulici – Hájenka.
RO 24/2016 – částka 12 000,- Kč – náklady na projekt zábradlí na mostu v Karlovarské
ulici.
RO 25/2016 – částka 534 000,- Kč – prostředky na zakoupení pozemku bývalého kina
v Toužimi.
RO 26/2016 – částka 400 000,- Kč – náklady stavebních prací v areálu zámku.
RO 27/2016 – částka 57 000,- Kč – náklady na zřízení věcného břemene u kabelu NN
v Dobré Vodě.
RO 28/2016 – částka 20 000,- Kč – dotace z Karlovarského kraje pro ZŠaMŠ Toužim a
pro MŠ Toužim na školní soutěže.
RO 29/2016 – částka 80 000,- Kč – dodávka a montáž herního prvku na dětské hřiště
v Tepelské ulici.
RO 30/2016 – částka 70 000,- Kč – náklady na projekt rekonstrukce fotbalových hřišť.
RO 31/2016 – částka 160 000,- Kč – náklady na projekt chodníku z Toužimi na hřbitov.
RO 32/2016 – částka 100 000,- Kč – náklady na zabezpečení vstupu do MŠ Toužim.
RO 33/2016 – částka 9 269 113,01 Kč – dotace na akci „Toužim, rekonstrukce vozovek
a chodníků“.
RO 34/2016 – částka 320 500,- Kč – dotace na výkon sociální práce.
RO 35/2016 – částka 180 000,- Kč – náklady na projekt parkoviště na pozemku
bývalého kina.
RO 36/2016 – částka 410 000,- Kč – náklady na nový povrch dětského hřiště v Tepelské
ulici.
Na několik rozpočtových opatření se zeptal p. Petr Vlček – RO 13/2016 – oprava trampolíny.
Víme, kdo trampolínu poškodil? RO 29/2016 – herní prvek na dětské hřiště v Tepelské a RO
36/2016 – nový povrch dětského hřiště v Tepelské. V rozpočtu je částka 300 tis. Kč, nyní je
uvedena cena nového povrchu 410 tis. Kč. Odpověděl p. starosta – trampolína již byla
poškozena dvakrát, ani v jednom případě nebyl zjištěn viník, i když v druhém případě se
jednalo o úmyslné poškození. Trampolína se musí opravit z důvodu pětileté udržitelnosti
projektu, v jehož rámci byla pořízena. K navýšení ceny nového povrchu došlo na základě
cenové nabídky dodavatele, odhad ceny do rozpočtu byl nepřesný. Pokud se jde o nový herní
prvek na dětské hřiště v Tepelské, jedná se o náhradu za trampolínu, která bude přemístěna na
dětské hřiště na Sídlišti, kde snad nebude docházet k úmyslnému poškozování. P. Jan Vlček –
nelze trampolínu pojistit? Odpověděla pí Krátká – dětská hřiště jsou pojištěna, za první
poškození trampolíny město dostalo náhradu. P. Petr Vlček – ještě měl dotaz k RO 32/2016 –
zabezpečení vstupu do MŠ. Odpověděl p. starosta – tento bezpečnostní systém slouží
k zabezpečení vstupu do budov mateřské školy na základě snímání otisku prstu. Rodičům,
případně dalším pověřeným osobám k vyzvednutí dětí, kteří budou zavedeni v databázi, budou
po sejmutí otisku prstu otevřeny vstupní dveře.

Návrh usnesení č. 4/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a schvaluje provedená rozpočtová
opatření č. 11/2016 – 36/2016.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 4/2/2016 bylo přijato.
K bodu 6a : Návrh na uzavření kupní smlouvy k nemovitostem – manželé Strolených:
P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu, kdy manželé Richard a Marcela Strolených
nabízejí městu k odkoupení pozemky p.č. 1459/30 o výměře 3 752 m2 a p.č. 1459/36 o výměře
126 m2 v k.ú. Toužim, za symbolickou cenu 1,- Kč a předal slovo p. Radku Strolenému. P.
Strolený – skutečně se jedná o komunikaci mezi rodinnými domy v této lokalitě. V době kdy
společně s bratrem připravovali pozemky pro výstavbu RD nabízeli městu účast na tomto
projektu, vedení města však tuto nabídku neakceptovalo. Proto sami ze získaných prostředků
zajistili výstavbu kanalizace, vodovodu, přívodu elektřiny a také komunikace. V současné době
je téměř celá lokalita obydlena, a proto si myslí, že je čas na předání městu, aby se mohlo
postarat o obyvatele i této části města, jako se to děje jinde. P. Jan Vlček – pokud pozemky
koupíme za korunu, jakou daň z příjmu město zaplatí? Odpověděla pí Šnoblová – město může
koupit pozemek za korunu, daň platit nebude. Město v tomto případě nedokládá cenu dle
znaleckého posudku. P. Jan Vlček – je v kupních smlouvách na tyto stavební pozemky uvedena
podmínka, že bude vybudována komunikace? Odpověděl p. Strolený – ve smlouvách je
komunikace uvedena a ve skutečnosti tam je. P. Hlous – ve skutečnosti to je zpevněná polní
cesta bez asfaltového povrchu a bez veřejného osvětlení. Vlastnici nemovitostí s tímto stavem
nejsou spokojeni. P. Strolený argumentoval tím, že pořízení všech sítí a této komunikace zcela
vyčerpalo získané prostředky. P. Kadera – položil otázku, za kolik korun se v této lokalitě
stavební pozemky prodávali? Odpověděl p. Strolený – toto není podstatné, je na kupujících zda
chtějí tuto informaci poskytnout. P. Kadera – město prodávalo stavební pozemky za cenu 250,Kč/m2, včetně všech sítí, komunikace a veřejného osvětlení. P. Strolený – stejně jako město
nedokázalo pokrýt náklady z prodeje pozemků, stejně taková je situace u nás. P. Ženíšek –
nabízené pozemky jsou komunikace k 19 rodinným domům, jsou to prakticky veřejné
komunikace ve vlastnictví manželů Strolených. K dokončení komunikací a ke stavbě veřejného
osvětlení má město lepší možnosti a podmínky – různé dotační tituly. Nechce hodnotit, zda to
byl podnikatelský záměr, ale zohlednit výsledek. Bydlí zde 19 rodin a všichni jsou občané
Toužimi. Je pro převzetí těchto pozemků a následné vybudování komunikace a veřejného
osvětlení. P. Hlous – jaká bude cena komunikace, veřejného osvětlení a následné údržby?
Odpověděl p. Reichel – dle projektu zpracovaného před dvěma lety je cena komunikace kolem
1 milionu Kč, dle poptávky u firmy Berger by cena mohla být cca 750 tis. Kč. P. Hlous – může
město získat dotaci a s jakou finanční spoluúčastí? Odpověděl p. starosta – v současné době
nejsou vypsány žádné dotační tituly na tento druh investic. P. Jan Vlček – chápe pozici 19
vlastníků nemovitostí, ale proč má město dokončit to, co jim bylo přislíbeno, a zeptal se
přítomných vlastníků, zda chtějí, aby město dokončilo stavbu nebo zda požadují dokončení po
investorovi. Dle jejich vyjádření je jim to v podstatě jedno, u města vidí větší jistotu dokončení
stavby. P. Strolený – všichni od začátku věděli, jaká je cesta a nikdo nesliboval asfaltovou
komunikaci, na to již prostředky nejsou. V případě negativního stanoviska města budou muset

komunikaci vybudovat všichni vlastníci nemovitostí. P. Petr Vlček – chápe potřeby těchto
občanů, ale není požadované řešení protiprávní? Odpověděl p. starosta – protiprávní to není,
záleží na rozhodnutí zastupitelstva, zda město investuje cca 1 250 tis. Kč na požadovanou
infrastrukturu. P. Petr Vlček – může to být precedens pro další podobné případy. Reagoval p.
starosta – tato situace může teoreticky nastat, město však připravuje novou lokalitu pro
výstavbu a dle územního plánu jiné další lokality již nejsou. P. Strolený – připravili stavební
pozemky prakticky za město a nyní chtějí předat městu tuto lokalitu s devatenácti nemovitostmi
za cenu 1 mil. Kč, náklady na dokončení infrastruktury. Reagoval p. starosta – dle nabídky
město kupuje pozemky bez sítí a musí investovat cca 1 mil. Kč. Kdyby byla v nabídce
kanalizace a vodovod, byla by situace jiná. Odpověděl p. Strolený – lze to řešit i takto, záleží
na dohodě. Vodovod a kanalizace jsou zkolaudované a jsou v našem vlastnictví. P. Jan Vlček
– lze uvažovat o spolufinancování s vlastníky nemovitostí? Odpověděl p. starosta – je to věcí
diskuze mezi zastupitelstvem a vlastníky nemovitostí, lze to tak také řešit. P. Štumpa – co
nastane v případě, že město pozemky převezme, ale k realizaci stavby nedojde hned, ale třeba
až za dva či tři roky, kdy město bude čekat na případné dotační tituly. Jaká bude reakce vlastníků
nemovitostí? Odpověděl p. starosta – tato situace může nastat a předpokládá ze strany vlastníků
nemovitostí tlak na realizaci stavby. P. Petr Vlček – porovnal tuto situaci s nabídkou kostela,
kdy zastupitelstvo schválilo převzetí darovaného kostela s tím, že církev ho bude dále využívat
a město ho bude udržovat. Sám je proti takovému získávání majetku. Pí Darulová – jaké jsou
možnosti města na financování této akce? Odpověděl p. starosta – v letošním roce určitě ne, a
dále bude záležet na zapracování do rozpočtu, podobně jako jiné investiční akce. Je to věc
stanovení priorit jednotlivých záměrů. P. Kadera – má ten názor, že infrastrukturu by měl
dokončit investor, a třeba i požádat město o příspěvek. Reagoval p. starosta – toto by nebylo
vhodné řešení, jednalo by se o podporu stavby na cizím pozemku. P. Hrůza – na základě této
diskuze by se mělo posoudit, zda nabídku projednat v tomto stavu nebo projednání odložit na
příští zasedání zastupitelstva, po doplnění o převod vodovodu a kanalizace, včetně cenového
ohodnocení tohoto majetku. P. Horník – souhlasil s návrhem p. Hrůzy – doplněnou nabídku
projednat na příštím zasedání zastupitelstva. Pí Páníková – jako občanka města je v podobné
situaci. K rodinnému domu nemá asfaltovou komunikaci, nemá veřejné osvětlení a dle svého
názoru dostane přednost větší skupina obyvatel. Pí Šnoblová – upozornila, že pozemky jsou
zatíženy zástavním právem smluvním. Reagoval p. Strolený – v současné době jsou oba
pozemky ze zástavy vyjmuty. P. Ženíšek – podpořil uvedený návrh – nabídku dopracovat a
projednat na příštím zasedání zastupitelstva. P. starosta požádal p. Stroleného o stanovisko, zda
jsou ochotni přistoupit na uvedené požadavky. P. Strolený souhlasil a na příští zasedání
zastupitelstva bude připravena nová nabídka na odkoupení pozemků, kanalizace a vodovodu,
včetně ocenění tohoto majetku. P. Jan Vlček – na příští zasedání zastupitelstva by bylo vhodné
připravit finanční náklady na dokončení požadované infrastruktury.
Návrh usnesení č. 5/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje odložení projednání tohoto bodu na příští zasedání zastupitelstva s tím,
že návrh bude doplněn o převod vodovodu a kanalizace, s doplněním ceny těchto sítí.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 5/2/2016 bylo přijato.

K bodu 6b : Nabídka prodeje bývalé výparníkové stanice Toužim:
P. starosta informoval zastupitelstvo o nabídce společnosti MOL Česká republika, s.r.o., Praha,
na možnost odkoupení souboru nemovitého majetku tvořícího bývalou výparníkovou stanici
v Toužimi. Jedná se o pozemek p.č.st. 601 o výměře 47 m2, stavbu občanské vybavenosti
nacházející se na tomto pozemku, pozemek p.č. 212/2 o výměře 615 m2, včetně venkovních
úprav. Komplex je nabízen ve veřejné nabídce za cenu 240 tis. Kč v případě, že kupujícím bude
obec. P. starosta se společností jednal a potvrdil skutečnost, že společnost o nějaké zůstatkové
ceně nechce vůbec jednat a trvá na uvedené nabídce. V případě získání tohoto pozemku a jeho
využití na rozšíření parkoviště by znamenalo ještě náklady na demolici stávající stavby za cca
100 tis. Kč. Město má sice o tyto pozemky zájem, ale není to vysloveně nutnost, cena je dosti
vysoká. P. Horník – potvrdil názor, že město pozemky nutně nepotřebuje, a proto není třeba
s nákupem za tuto cenu pospíchat. S vlastníky můžeme jednat třeba za rok. P. Petr Vlček – cena
je vysoká, znamenalo by to i další náklady, s nákupem nesouhlasí. P. Hlous – je tlak obyvatel
v této lokalitě na vybudování parkovacích míst? Odpověděl p. starosta – parkovacích míst není
nikde dost, ale nemáme informace o nutné potřebě dalších parkovacích míst. P. Jan Vlček – je
pro zakoupení těchto pozemků, ale ne za tuto cenu. Dále konstatoval, že dle jeho pohledu se
neustále řeší parkovací místa, ale pro děti středního věku se nedělá nic. Na Sídlišti jsou dětská
hřiště pro malé děti, ale pro ty starší není žádné místo k neorganizovanému zahrání míčových
her. P. Petr Vlček – místo na kopání je dobrý nápad, ale parkovacích míst je stále nedostatek,
cena je však vysoká. P. Kadera – město by nabízený pozemek jistě dokázalo využít a to nejen
ke stavbě parkovacích míst nebo hřiště, ale cena 240 tis. Kč je vysoká. Navrhuje zatím
nekupovat a počkat třeba dva až tři roky a pak se k nabídce vrátit. Po další diskuzi byl navržen
následující návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 6/2/2016:
Zastupitelstvo neschvaluje zakoupení stavebního pozemku p.č. 601 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 47 m2 a pozemku p.č. 212/2 – ostatní plocha o výměře 615 m2 v k.ú. Toužim
za cenu 240 tis. Kč od společnosti MOL Česká republika, s.r.o., Praha a pověřuje p. starostu
nadále jednat s vlastníkem o snížení navržené ceny.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 6/2/2016 bylo přijato.

K bodu 7 : Účetní závěrka města Toužim za rok 2015:
P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké, která
podrobně seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření města v roce 2015. Finanční výkaz
Rozvaha podává přehled o majetku města – aktivech a zdrojích jeho krytí – pasivech. Dle
rozvahy k 31.12.2015 město spravuje tento majetek:

Aktiva celkem
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

392 765 tis. Kč
364 929 tis. Kč
2 900 tis. Kč
361 377 tis. Kč
652 tis. Kč
0
27 836 tis. Kč
7 tis. Kč
353 tis. Kč
27 475 tis. Kč

Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

392 765 tis. Kč
377 924 tis. Kč
304 433 tis. Kč
152 tis. Kč
76 339 tis. Kč
14 841 tis. Kč
0
11 728 tis. Kč
3 113 tis. Kč

Stálá aktiva i oběžná aktiva jsou vyšší oproti roku 2014, a to díky nárůstu dlouhodobého
nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a nárůstu krátkodobého finančního
majetku.
Z Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2015 vyplývá:
Náklady celkem
Náklady z činnosti
Finanční náklady
Náklady na transfery
Daň z příjmů

Běžné účetní období
47 988 tis. Kč
28 787 tis. Kč
114 tis. Kč
17 565 tis. Kč
1 522 tis. Kč

Minulé účetní období
44 236 tis. Kč
24 810 tis. Kč
153 tis. Kč
18 051 tis. Kč
1 222 tis. Kč

Výnosy celkem
Výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Výnosy z transferů
Výnosy z daní a poplatků

65 945 tis. Kč
10 299 tis. Kč
403 tis. Kč
7 639 tis. Kč
47 604 tis. Kč

59 909 tis. Kč
7 112 tis. Kč
222 tis. Kč
5 614 tis. Kč
46 961 tis. Kč

Výsledek hospodaření

17 957 tis. Kč

15 673 tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období města Toužim dle Výkazu zisku a ztráty za rok
2015 byl ve výši 17 957 tis. Kč. Podkladem pro schválení účetní závěrky je zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2015 a Inventarizační zpráva o provedení
inventarizace za rok 2015. K předložené zprávě neměl nikdo dotazy nebo připomínky.

Návrh usnesení č. 7/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) výsledek hospodaření města Toužim za rok 2015,
b) účetní závěrku města Toužim za rok 2015, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2015.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 7/2/2016 bylo přijato.
K bodu 8 : Závěrečný účet města Toužim za rok 2015:
Paní Krátká pokračovala zprávou o závěrečném účtu města Toužim za rok 2015 a výsledkem
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2015. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření
s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí
závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí,
státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Závěrečný
účet města Toužim za rok 2015 obsahuje tyto údaje:
 daňové příjmy byly naplněny na
119,77 % upraveného rozpočtu
 nedaňové příjmy byly naplněny na
181,18 %
 kapitálové příjmy byly naplněny na 2 440 %
 městu byly poskytnuty dotace v celkové výši 10 270 tis. Kč
Příjmy celkem
67 042 tis. Kč
tj. 121,72 % upraveného rozpočtu



běžné výdaje byly čerpány na
kapitálové výdaje byly čerpány na
Výdaje celkem
59 861 tis. Kč

82,61 % upraveného rozpočtu
88,46 % upraveného rozpočtu
tj. 84,15 % upraveného rozpočtu

Stav na bankovních účtech k 31.12.2015 činila částka 27 220 746,62 Kč.
Stav na úvěrovém účtu k 31.12.2015 činila částka - 11 490 000,- Kč.
Ukazatel dluhové služby města je na nízké úrovni, hodnota je 0,068 %.
Nově je součástí závěrečného účtu meziroční vývoj rozpočtu (v tis. Kč):
Rok:
Příjmy:
Výdaje:
Saldo:

2010
48 299
46 534
1 765

2011
60 057
45 228
14 829

2012
45 996
48 935
- 2 939

2013
58 601
89 024
- 30 423

2014
64 103
51 931
12 172

2015
67 043
59 861
7 182

Je zřízen jeden peněžní fond – sociální fond, se zůstatkem k 31.12.2015 ve výši 151 639,34 Kč.
Dotace do rozpočtu města za rok 2015 činily celkem 10 270 361,50 Kč. Všechny dotace byly
vyčerpány a řádně v termínu vyúčtovány.
Příspěvkové organizace dosáhly zisku v celkové výši 1 041 758,97 Kč. Rada města schválila
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a rozhodla o převedení zlepšeného výsledku
hospodaření do fondů.

Městské lesy Toužim s.r.o., Toužim, byly založeny jedinou právnickou osobou, a to
zakladatelem městem Toužim. Společnost v roce 2015 hospodařila se ziskem 820 tis. Kč.
Pohledávky města k 31.12.2015 byly ve výši 469 970,16 Kč. Město nemělo ke konci roku 2015
žádné dlouhodobé pohledávky. V roce 2015 byly odepsány pohledávky města Toužim
v celkové výši 53 799,- Kč. Odpis nedobytných pohledávek schválila rada města.
Město Toužim poskytlo ze svého rozpočtu v roce 2015 dotace v celkové výši 1 249 100,- Kč.
Všechny dotace byly řádně schváleny radou či zastupitelstvem města. Na základě řádného
vyúčtování byla část dotace vrácena zpět do rozpočtu města v celkové výši 12 688,20 Kč.
Přezkoumání hospodaření města Toužim provedli pověření pracovníci Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve dnech 01.09. – 02.09.2015 a ve dnech 10.03. – 11.03.2016 s tímto
závěrem:
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny
chyby a nedostatky,
b) při prvním dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
c) při přezkoumání hospodaření za daný rok se neuvádí žádná rizika,
d) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,15 %
e) podíl závazků na rozpočtu územního celku
9,33 %
f) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města
0,87 %
Nikdo z přítomných členů zastupitelstva neměl k závěrečnému účtu města Toužim za rok 2015
připomínky či dotazy.
Návrh usnesení č. 8/2/2016:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města Toužim za rok 2015, včetně výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2015 a dává souhlas s celoročním
hospodařením města, a to bez výhrad, v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 8/2/2016 bylo přijato.
K bodu 9 : Záměr na prodej, případně směnu pozemků:
Paní Šnoblová předložila zastupitelstvu radou neschválený záměr na prodej, případně směnu
pozemků. Společnost NB product s.r.o., provozovna Teplá, požádala o prodej, případně směnu
pozemku p.č. 2071/1 – ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 768 m2 v k.ú. Třebouň.
Žadatel uvádí, že se jedná o travnatý pozemek, který měl léta pronajatý od SPÚ a užíval jej
k zemědělské činnosti. Město předmětný pozemek získalo na základě Smlouvy o bezúplatném
převodu od ČR – Státního pozemkového úřadu dne 28.01.2016. Rada města dne 21.03.2016
neschválila záměr na prodej či směnu výše citovaného pozemku. Rada konstatovala, že ačkoliv
je tento pozemek zatravněn a žadatel na něm hospodaří, tvoří komunikaci spojující další dvě
silnice a umožňuje přístup na sousední pozemky. P. Horník – navrhl pozemek neprodávat ani
nesměňovat. Po další diskuzi bylo navrženo předmětný pozemek ani nepronajímat, z důvodu
umožnění využití této komunikace veřejností.

Návrh usnesení č. 9/2/2016:
Zastupitelstvo neschvaluje záměr na prodej, případně směnu nebo pronájem pozemku p.č.
2071/1 o výměře 768 m2 v k.ú. Třebouň.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 9/2/2016 bylo přijato.
K bodu 10 : Směna pozemků u zámeckého pivovaru:
Pí Šnoblová předložila zastupitelstvu na základě radou schváleného záměru na směnu pozemků
návrh na směnu pozemků, kterou je třeba majetkoprávně vyřešit vlastnictví k pozemkům
v rámci projektu revitalizace bývalého zámeckého pivovaru. Dle zpracovaného geometrického
plánu a projektu na úpravu prostoru mezi bývalým pivovarem a budovou restaurace „U čápa“
město potřebuje získat část pozemku p.č.st. 6/2 díl „c“ o výměře 62 m2 a za tento pozemek pí
Vernerová požaduje nově oddělený pozemek p.č. 3 – zahradu o výměře 136 m2 a část pozemku
p.č. 192/5 díl „a“ o výměře 35 m2, všechny v k.ú. Toužim. P. Petr Vlček – požádal o vysvětlení
důvodu směny pozemků a způsobu využití pozemků, který by získala pí Vernerová. Odpověděl
p. starosta – návrh vychází ze zpracovaného projektu, podél západní strany restaurace má být
komunikace, která by měla být příjezdovou k parkovišti a k pivovaru. Mezi pivovarem a touto
komunikací bude park. Pí Vernerová chce získaný pozemek před garáží využít k rozšíření
vjezdu do garáže a pozemek za garáží využít na zahrádku. P. Hrůza – navrhl schválit navrženou
směnu s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každý nabyvatel z jím nabývané nemovité
věci. P. Petr Vlček – je projekt parku definitivní a projednán s památkáři? Jak se vyjádřili
k zahrádce? Odpověděl p. starosta – projekt parku je projednán i s památkáři, k záměru
zahrádky se nevyjádřili. Občan p. Schierl – upozornil na to, že projekt revitalizace pivovaru
vycházel ze situace, kdy město zámek nevlastnilo. Nyní je město vlastníkem jak zámeckého
areálu, tak pivovaru a do budoucna by měly být oba areály propojeny, a proto by město nemělo
zvětšovat území rozdělující oba areály. V budoucnu bude třeba řešit i zámek a propojení obou
areálů. P. Petr Vlček – tato informace potvrdila jeho názor, že zahrádka v tomto místě není
vhodná. Po další diskuzi vyplynulo směnit část pozemku města p.č. 192/5 díl „a“ za část
pozemku pí Vernerové p.č. st. 6/2 díl „c“ s finančním vyrovnáním. Zastupitelstvo pověřilo p.
starostu projednat návrh s paní Vernerovou a výsledek předložit na příštím zasedání
zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 10/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města Toužim, a to části pozemku
p.č. 192/5 díl „a“ o výměře 34 m2 v k.ú. Toužim za část pozemku p.č.st. 6/2 díl „c“ o výměře
62 m2 v k.ú. Toužim, ve vlastnictví pí Vernerové, s finančním vyrovnáním.
Hlasování:

pro návrh
15
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 10/2/2016 bylo přijato.

K bodu 11 : Žádost o prodej nemovitého majetku:
Zastupitelstvo projednalo žádost sl. Fedosejevové o odkoupení pozemku p.č. 787/2 – ostatní
plocha o výměře 11 318 m2, na jehož části je rybník „nebesák“ bez hráze. Žadatelka má záměr
obnovit rybník a tento využívat k chovu ryb. Stavební komise tuto žádost projednala a navrhuje
prodej tohoto pozemku za cenu 6,- Kč/m2. Doplnil p. starosta – jedná se o nevyužívaný a
neudržovaný rybník, který by časem zanikl. Pokud má někdo zájem o jeho zachování, lze
žádosti vyhovět. P. Petr Vlček – je k rybníku přístup? Odpověděl p. starosta - k rybníku není
přístup přes pozemky města, pouze přes pozemek p. Cháry.
Návrh usnesení č. 11/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 787/2 – ostatní plocha o výměře 11 318 m2 v k.ú.
Políkno u Toužimi sl. Fedosejevové za kupní cenu 6,- 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. 11/2/2016 bylo přijato.
K bodu 12 : Žádost o bezúplatný převod pozemku:
Zastupitelstvo projednalo návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od Státního
pozemkového úřadu Karlovy Vary. V rámci plánované výstavby parkovacích míst u domu
čp. 491 v Plzeňské ulici bylo na základě projektové dokumentace zjištěno, že část parkovacích
míst zasahuje do pozemku p.č. 3291/2 o výměře 184 m2 v k.ú. Toužim. Tento pozemek je ve
vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu. V územním plánu je tento pozemek zahrnut
v ploše pro hromadné bydlení, čímž je splněna podmínka k bezúplatnému převodu na obec, dle
§ 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. K návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 12/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje požádat Státní pozemkový úřad Karlovy Vary, Závodu míru 725/16,
Stará Role, Karlovy Vary, o bezúplatný převod pozemku p.č. 3291/2 – ostatní plocha o výměře
184 m2 v k.ú. Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 12/2/2016 bylo přijato.

K bodu 13 : Změna cen prodávaných pozemků:
Zastupitelstvo projednalo návrh nových prodejních cen pozemků ve vlastnictví města.
Předložený návrh byl zpracován ve spolupráci s. p. Ing. Martinem Polepilem, soudním znalcem,
odhadcem majetku. Vycházelo se z ceny dle předpisu a z obvyklé ceny:
Cena dle předpisu (Kč/m2)
Garáže
RD bez sítí
RD zasíťované
Pozemek určený k zastavění (bez ÚZ, sítě)
Pozemek určený k zastavění (bez ÚZ, bez sítí)
Stavební pozemky v částech města

Obvyklé ceny (Kč/m2)
250 – 350,250 – 350,500 – 600,130 – 200,-

501,595,652,197,178,-

60 – 105,-

Na základě těchto informací rada města připravila návrh nových prodejních cen pozemků ve
vlastnictví města, který by měl platit pro žádosti podané od 01.01.2017:
Využití pozemku

Toužim (dosud)
v Kč/m2

návrh
v Kč/m2

části (dosud)
v Kč/m2

návrh
v Kč/m2

stavba garáže
RD – bez sítí
RD – zasíťované
zahrada, dvůr
příjezdová cesta
svah, skála
močál
rybník bez hráze
rybník s hrází

125,65,170,35,25,12,6,6,15,-

200,200,400,100,50,15,10,10,25,-

50,50,60,25,12,12,6,6,15,-

100,150,250,60,30,15,10,10,25,-

P. Hrůza – rada rozhodla o přípravě nových cen na základě faktu, že stávající ceník platí 12 let
a za tuto dobu se tržní ceny pozemků podstatně změnily. Vidíme to i na cenách pozemků, které
kupujeme od různých vlastníků. P. starosta – je to i důsledek změny vyhlášky o oceňování
nemovitostí, která podstatně zvýšila ceny pozemků. Dále je otázkou, zda prodeje řešit tak jako
dosud nebo na základě znaleckých posudků. P. Hlous – je to sice skokové zvýšení, ale odpovídá
realitě. P. Jan Vlček – podivil se nad kategorií močál, který by se neměl prodávat z důvodu
zachování vody v přírodě, podobně tak rybníky. Pokud někdo udělá z močálu rybník, tak ano.
P. Ženíšek – s návrhem cen nemá problém, ceny se neměnily 12 let a pozemky vhodné k prodeji
také ubývají a kvitoval projednání s půlročním předstihem, a proto navrhl schválení již na
dnešním zasedání.

Návrh usnesení č. 13/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje s platností od 01.01.2017 nové prodejní ceny pozemků ve vlastnictví
města Toužim:

Využití pozemku

V Toužimi
v Kč/m2

V částech
v Kč/m2

stavba garáže
rodinný dům bez sítí
rodinný dům zasíťovaný
zahrada, dvůr
příjezdová cesta
svah, skála
močál
rybník bez hráze
rybník s hrází

200,200,400,100,50,15,10,10,25,-

100,150,250,60,30,15,10,10,25,Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 13/2/2016 bylo přijato.
K bodu 14 : Financování dešťových přípojek ve Farní ulici:
P. starosta předložil zastupitelstvu návrh na financování dešťových přípojek ve Farní ulici
v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí této ulice. V rámci rekonstrukce bude položen nový
asfaltový koberec a budou vybudovány dlážděné chodníky. Před vlastní realizací budou
zkontrolovány vodovodní a kanalizační přípojky, včetně napojení okapových svodů do
kanalizace. Celkem sedm nemovitostí nemá okapové svody napojeny do kanalizace a dle
předběžného jednání všichni vlastníci těchto nemovitostí souhlasí s vybudováním přípojky a se
spolufinancováním. Vzhledem k tomu, že zatím není znám dodavatel stavby, byly použity ceny
přípojek z revitalizace náměstí a jsou považovány jako maximální. Dodavatel bude znám 30.
června, kdy bude vyhodnoceno výběrové řízení. Rada navrhuje stejný postup jako při
rekonstrukci náměstí J. z Poděbrad, kdy celou akci zafinancovalo město a s vlastníky
nemovitostí se uzavřely smlouvy o úhradě poloviny skutečných nákladů, s možností splátek na
18 měsíců. P. Pavlík – je logické, aby byl zachován stejný postup. P. Štumpa – navrhl schválit
navržený způsob, včetně možnosti splátek. P. Petr Vlček – v této ulici je stále problém
s parkováním. Jak je to vyřešeno? Odpověděl p. starosta – šířka komunikace neumožňuje při
obousměrném provozu parkování na obou stranách komunikace. Parkování bude pouze po levé
straně komunikace, ve skutečnosti to bude méně než dosud. Jinak to při zachování
obousměrného provozu nelze udělat. Uvažovalo se i o jednosměrném provozu, ale tím by se
problém s dopravou přesunul do ještě nevýhodnějšího místa. Na dobré cestě je vymezení
nákladní dopravy VaKu tím, že upraví stávající vjezd z Tepelské ulice i pro nákladní vozidla.

Návrh usnesení č. 14/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje uhradit vybudování dešťových přípojek do kanalizace ve Farní ulici
z prostředků města Toužim a následně uzavřít s vlastníky nemovitostí ve Farní ulici smlouvy o
spolufinancování ve výši 50% skutečných nákladů. Zastupitelstvo ukládá majetkoprávnímu
oddělení MěÚ Toužim uzavřít s vlastníky nemovitostí smlouvu o úhradě příslušné částky na

spolufinancování dešťové přípojky a převodu přípojky do vlastnictví majitele nemovitosti
s jednorázovou úhradou nebo s možností splácení dle splátkového kalendáře po dobu 18 měsíců
od podpisu smlouvy.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 14/2/2016 bylo přijato.
K bodu 15 : Žádost Římskokatolické farnosti Toužim o dotaci z rozpočtu města:
Zastupitelstvo projednal žádost Římskokatolické farnosti Toužim o dotaci z rozpočtu města
Toužim. Na základě usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, kde bylo schváleno využití
získané dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón ve výši 605 tis. Kč tak, že částka 100 tis. Kč bude využita na další etapu
opravy kostela Narození Panny Marie v Toužimi s dalším spolufinancováním města ve výši
20 tis. Kč a vlastníka ve výši 80 tis. Kč. Částka 505 tis. Kč bude využita na opravu Horního
hradu. Proto nyní Římskokatolická farnost Toužim žádá o dotaci ve výši 100 tis. Kč. P. Ženíšek
– zeptal se, zda je již proveden převod kostela do majetku města. Odpověděl p. starosta –
vzhledem k tomu, že žádost o dotaci z tohoto programu město připravovalo v říjnu minulého
roku, musí nyní požádat o dotaci a tuto využít pouze Římskokatolická farnost Toužim. Po
realizaci a vyúčtování dotace bude kostel převeden do vlastnictví města.
Návrh usnesení č. 15/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Toužim o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Toužim v roce 2016 z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón ve výši 100 tis. Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
1
0

Usnesení č. 15/2/2016 bylo přijato.

K bodu 16 : Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:
V návaznosti na předchozí bod zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Toužim a Římskokatolickou farností Toužim o poskytnutí účelově určené neinvestiční
dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2016. Jedná se o část získané dotace z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v letošním roce.
Tato dotace ve výši 100 tis. Kč, včetně spolufinancování města a žadatele, bude použita na
financování další etapy opravy fasády kostela Narození Panny Marie v Toužimi. Dotace bude
čerpána do konce září letošního roku.

Návrh usnesení č. 16/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim a
Římskokatolickou farností Toužim o poskytnutí účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu
města Toužim v roce 2016 ve výši 100 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
1
0

Usnesení č. 16/2/2016 bylo přijato.
K bodu 17 : Prominutí poplatků z prodlení:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Janičových o prominutí poplatků z prodlení
z platebního rozkazu č. 28 RO 605/2003-8. Bytové hospodářství města Toužim informovalo
radu a zastupitelstvo o posloupnosti úhrady jednotlivých platebních rozkazů a o současné
platební morálce žadatelů:
 Platební rozkaz č. 29 RO 1218/2001-8 – dlužná částka 25 548,- Kč uhrazena v roce
2008, náklady řízení 9 510,- Kč uhrazeny v roce 2013, z poplatků z prodlení prominuto
zastupitelstvem 90 %. Zbytek ve výši 13 393,- Kč zaplacen v roce 2014.
 Platební rozkaz č. 31 RO 125/2008-13 – dlužná částka 5 294,- Kč uhrazena v roce 2009,
náklady řízení 12 024,- Kč uhrazeny v roce 2014, poplatky z prodlení ve výši
16 386,- Kč uhrazeny v roce 2015.
 Platební rozkaz č. 28 RO 605/2003-8 – dlužná částka 31 893,- Kč uhrazena v roce 2012,
náklady řízení 10 720,- Kč uhrazeny v roce 2015, z poplatků z prodlení ve výši
176 558,- Kč je uhrazeno 5 686,- Kč. Vzhledem ke své finanční situaci žádají manželé
Janičovi o prominutí zbytku poplatků z prodlení ve výši 170 872,- Kč. Žadatelé
v současné době nemají žádné jiné pohledávky, nájemné spolu se zálohami hradí
pravidelně.
Rada tuto žádost projednala a navrhuje prominutí 90 % z částky 170 872,- Kč, což je dosud
neuhrazená část poplatků z prodlení. To znamená uhradit částku 17 087,- Kč do doby tří let od
schválení zastupitelstvem. P. Petr Vlček – dle jeho názoru se dluhy mají platit i poplatky
z prodlení jsou dluh, a proto by žádnou částku nepromíjel. P. Ženíšek – je třeba se podívat, jaká
byla dlužná částka a na jakou částku se dostaly poplatky z prodlení, je to čtyřnásobek. P.
starosta – dle reálného pohledu na tento dluh je si třeba uvědomit, že v možnostech žadatelů
není možné splatit dlužnou částku 170 872,- Kč. V opačném případě, pokud dlužnou částku
rychle nezaplatí, bude dluh stále narůstat, a to v jejich možnostech rozhodně není. P. Hlous –
skutečný dluh a náklady řízení zaplatili, souhlasí s prominutím 90% poplatků z prodlení.
Návrh usnesení č. 17/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje prominutí části poplatků z prodlení z platebního rozkazu č. 28 RO
605/2003-8 ve výši 90% z dlužné částky 170 872,- Kč, což činí 153 785,- Kč, manželům
Janičovým. Zbylou část poplatků z prodlení ve výši 17 087,- Kč uhradí žadatelé dle platebního

kalendáře s termínem splacení do 30.06.2019. V případě nesplnění tohoto termínu se dlužná
částka nepromíjí.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
1
0

Usnesení č. 17/2/2016 bylo přijato.

K bodu 18 : Diskuze
P. místostarosta informoval přítomné, že 23. června bude mít v Toužimi zastávku Mírový běh
s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa.
Účastníci budou v Toužimi od 13:30 do 14:15 hod. ve sportovním areálu. Při této příležitosti
bude oceněn občan města p. Burda, který reprezentuje a soutěží v kategorii transplantovaných.
K běhu po části trasy se mohou přidat i místní zájemci.
P. Petr Vlček – zeptal se p. Hlouse, proč dnes hlasoval proti návrhu na zařazení revokace
usnesení č. 17/5/2015, když na minulém zasedání hlasoval pro. P. Hlous odpověděl, že
v prosinci hlasoval pro převzetí kostela, v březnu měl jiný názor a dnes také. Dále se p. Petr
Vlček zeptal tří zastupitelů, kteří nebyli na minulém zasedání, proč dnes hlasovali proti. P.
Horník – v prosinci hlasoval pro převzetí kostela, dnes hlasoval proti zařazení revokace do
programu. P. Petr Vlček – proti prosinci se situace změnila v tom, že církev již nemůže uplatnit
u soudu nárok na vrácení pozemků. P. Horník – dvakrát jsme řekli, že kostel přijímáme a dnes
jsem to také potvrdil. Stejně se zachovala i zastupitelstva okolních obcí. Pí Darulová – má stejný
názor jako p. Horník, je lepším řešením přijat kostel a nepřijít o pozemky. P. Štumpa se k dotazu
nevyjádřil. Dále se p. Petr Vlček zeptal, zda jsou známi výsledky měření rychlosti radarem.
Odpověděl p. starosta – měření proběhlo v květnu a v ulici Na Zámecké se nad 50 km/hod jezdí
zřídka, v Plzeňské ulici překračuje rychlost více jak 50% vozidel, nejvyšší rychlost byla 120
km/hod. Měřící radar byl umístěn u bývalé pily. Pí Páníková – přívalový déšť v minulém týdnu,
všechna voda z náměstí a ze Zámecké pod jejím domem. Kanály vodu nepobraly. Reagoval p.
starosta – kanalizace není stavěna na přívalový déšť, podobná situace byla i v jiných částech
města. P. Ženíšek – v minulém týdnu se v Toužimi narodila dvoje dvojčata. Podobný jev byl
v Toužimi před třiceti lety a zeptal se, zda město připravuje mimořádné přivítání těchto nových
občánků. Odpověděl p. starosta – pokud rodiče souhlasí s účastí na akci vítání nových občánků,
můžeme uvažovat o mimořádném aktu. P. Ženíšek po rozvážení navrhl poskytnout těmto
rodinám symbolický finanční dar. Návrh na poskytnutí finančního daru předloží radě pí
Páníková, předsedkyně komise pro občanské záležitosti. P. Schierl přednesl žádost osadního
výboru z Prachomet o doplnění kontejneru na papír, pozval členy zastupitelstva na setkání u
pramene Střely, které se uskuteční v Prachometech v sobotu 18.06.2016. Dále se vyjádřil ke
schválenému převodu kostela, kde by město mělo licitovat o podmínkách převodu, kritizoval
církev za způsob, kdy městu prakticky vnutila kostel. Reagoval p. starosta – kontejner do
Prachomet bude objednán, poděkoval za pozvání na akci a informoval o článku o předávání
kostelů v Karlovarském a Plzeňském kraji, kdy obce zaujímali různá stanoviska. Některé
přijaly nabídku bez výhrad, některé něco upravily a některé nesouhlasily. Rozhodnutí
zastupitelstva v Toužimi není nijak výjimečné. I obce v našem okolí se rozhody stejně.
Biskupství plzeňské oslovilo se stejnou nabídkou více jak sto obcí. Nikdo z členů zastupitelstva
a hostů neměl další připomínky či požadavky, a proto p. starosta ukončil diskuzi.

K bodu 19 : Závěr
P. starosta na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast a ve 20:35 h. ukončil zasedání
zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

V Toužimi 17.06.2016

………………………………..
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta
Ověřovatelé:

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta
……………………………..
Růžena DARULOVÁ

……………………………
Karel ŠTUMPA
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.

