Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 4/2016
Datum: 8. 12. 2016
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 4 konaného dne 8. prosince 2016
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno dvanáct členů zastupitelstva.
Omluven je MUDr. Richard Hlous, Romana Šambergerová a Václav Pavlík.

Program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrženého programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva předsedy kontrolního výboru
5. Zpráva předsedy finančního výboru
6. Projednání návrhu na uzavření smlouvy na odkup nemovitostí od manželů Strolených
7. Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje o poskytnutí dotace
8. Projednání návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2017
9. Projednání rozpočtového výhledu města Toužim na rok 2018 a rok 2019
10. Projednání záměru na prodej pozemku
11. Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku
12. Projednání návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu
13. Projednání návrhů na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku
14. Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny ZŠaMŠ Toužim
15. Projednání návrhu odměn pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
16. Diskuze
17. 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 dvanácti členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.
K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva.
P. Petr Vlček konstatoval, že k projednávanému bodu č. 6 nedostal žádné podklady. Až po
urgenci dostal e-mailem stanovisko VaKu o souhlasu s provozováním kanalizace a vodovodu.
K tomuto bodu postrádá další podklady, např. návrh smlouvy. Odpověděl p. starosta – smlouva
byla předložena při prvním projednávání této nabídky, takže ji mají všichni k dispozici,
stanovisko VaKu přišlo po odeslání papírových podkladů, a proto bylo stanovisko posláno
elektronicky všem členům zastupitelstva. Dále p. Petr Vlček kritizoval manžele Strolených, že

se nezúčastnili ani jednoho zasedání zastupitelstva, jednal za ně bratr Radek Strolený. Nedělá
to dobrý dojem a záležitost by se nemusela zařadit do programu. Reagoval p. starosta – to je
sice pravda, ale tuto záležitost již projednáváme dlouho, a bylo by vhodné již rozhodnout.
K navrženému programu neměl nikdo další připomínky, a proto p. starosta nechal hlasovat o
navrženém programu zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 1/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 1/4/2016 bylo přijato.
K bodu 3 : P. starosta navrhl do komise pro ověření zápisu p. Milana Kaderu a p. Petra
Vlčka.
Návrh usnesení č. 2/4/2016:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

p. Milana Kaderu
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

p. Petra Vlčka

Usnesení č. 2/4/2016 bylo přijato.
K bodu 4 : Zpráva předsedy kontrolního výboru.
P. starosta omluvil nepřítomného předsedu kontrolního výboru a vyzval p. místostarostu
k přednesení připravené zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 6/3/2016 – kupní smlouva na zakoupení pozemku p.č. 212/2 a pozemku p.č.st. 601
v k.ú. Toužim od společnosti MOL ČR s.r.o., byla uzavřena, kupní cena 140 tis. Kč zaplacena,
zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 7/3/2016 – po novém zaměření pozemku p.č.st. 6/2 byla zjištěna odlišná výměra
63 m2. Z tohoto důvodu bude návrh na odkoupení pozemku od pí Vernerové předložen na
jednání stavební komise a na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 8/3/2016 – kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1088/18 v k.ú. Lachovice
s Josefem Darulou mladším byla uzavřena, kupní cena zaplacena, zapsáno v katastru
nemovitostí.

Usnesení č. 9/3/2016 – kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. 3220/1 dílu „a“ v k.ú.
Toužim s manžely Veverkovými byla uzavřena, cena zaplacena, zapsáno v katastru
nemovitostí.
Usnesení č. 10/3/2016 – kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1321/3 v k.ú. Třebouň
s manžely Řehákovými byla uzavřena, cena zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 11/3/2016 – byla podepsána smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-0004545/VB2
Toužim, KV, Komárov u Štědré, p.p.č. 808/1, kNN, se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
zastoupené společností Václav Vaidiš, Elektromontáže s.r.o., Dalovice.
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 3/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 3/4/2016 bylo přijato.
V tomto bodě p. starosta navrhl projednat úkol z diskuze na minulém zasedání zastupitelstva,
požadavek p. Hlouse, aby rada připravila návrh změny jednacího řádu zastupitelstva, kterým
by se omezila diskuze. Na schůzi rady byla tato záležitost projednána, konzultována i s p.
Hlousem a ve výsledku rada dospěla k závěru, že by se jednací řád neměl měnit. P. starosta
přečetl písemné stanovisko p. Hlouse k jeho požadavku na změnu jednacího řádu, ve kterém
uvádí, že by nebylo vhodné plošně omezovat diskuzi jak zastupitelů, tak veřejnosti, která je na
tento způsob projednání zvyklá a ponechat na p. starostovi, aby diskuzi všech účastníků
usměrňoval a důsledně vedl k projednávání jednotlivých bodů. I platný jednací řád dává
možnosti řešit v případě potřeby omezení diskuze.
P. Petr Vlček – reakce p. Hlouse na minulém zasedání byla zbytečná, nyní to napsal dobře a je
skutečně na p. starostovi, aby průběh schůze řídil ve smyslu plynulosti a věcnosti. Plošné
omezování diskuze není správné. P. starosta citoval z jednacího řádu pasáž, kdy se
zastupitelstvo může usnést na omezení diskuze. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí
s tím, že se i nadále bude řídit platným jednacím řádem.
K bodu 5 : Zpráva předsedy finančního výboru.
P. Jiří Ženíšek, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu finančního výboru,
který se zabýval návrhem rozpočtu města Toužim na rok 2017 a rozpočtovými opatřeními
schválenými Radou města Toužim od minulého zasedání zastupitelstva:
1. Finanční výbor projednal dne 29. 11. 2016 návrh rozpočtu města Toužim na rok 2017.
Podklady pro jednání byly zejména příloha k návrhu rozpočtu – příjmy, podrobnosti
k návrhu rozpočtu – výdaje a plánované opravy a investice v roce 2017. Bylo
konstatováno, že příjmová strana rozpočtu byla správně stanovena tak, že odhad příjmů
v roce 2017 není nadhodnocen. Výdajová strana rozpočtu je sestavena s ohledem na
plánované akce a na výši příjmů. Finanční výbor doporučuje rozpočet na rok 2017
schválit v navržené podobě.

2. Finanční výbor projednal dne 5. 12. 2016 rozpočtová opatření č. 61/2016 až 78/2016:
Projednaná rozpočtová opatření:
RO 61/2016 – částka 170 000,- Kč – nákup pozemku p.č.st. 601 a pozemku p.č. 212/2 a části
pozemku p.č.st. 6/2 v k.ú. Toužim, včetně GP a správního poplatku na KN.
RO 62/2016 – částka 115 000,- Kč – prostředky na opravu autobusové zastávky ve Smilově a
vícepráce při opravě kaple u Lachovic.
RO 63/2016 – částka 1 200 000,- Kč – prostředky na rozšíření parkovací kapacity v Plzeňské
ulici – pravá strana.
RO 64/2016 – částka 121 859,04 Kč – prostředky jsou spoluúčast města při poskytnutí dotace
na věcné vybavení pro JSDH Toužim a vrácení části dotace ROP Severozápad na projekt
„Rekonstrukce vozovek a chodníků“.
RO 65/2016 – částka 57 000,- Kč – prostředky na opravu stříšky městského opevnění (bývalá
Triola) a zvýšení položky „Ostatní služby“ z důvodu vyšších nákladů za umístění nalezených
psů do útulku.
RO 66/2016 – částka 20 000,- Kč – prostředky na vodorovné a svislé značení v souvislosti se
stavbou přejezdového prahu v Kosmové.
RO 67/2016 – částka 23 000,- Kč – prostředky na zateplení soklu na budově ZŠ Toužim,
pavilonu B.
RO 68/2016 – částka 81 000,- Kč – jedná se neinvestiční účelovou dotaci na výdaje
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů.
RO 69/2016 – částka 50 000,- Kč – prostředky na zpracování projektové dokumentace na
technické zhodnocení a statické zajištění anglického dvorku u vstupu do pavilonu A ZŠ
Toužim.
RO 70/2016 – částka 69 000,- Kč – prostředky na zvýšení platu strážníkům městské policie a
na zajištění dopravy občanů města na akci „Vzpomínkový večer na Michala Tučného“.
RO 71/2016 – částka 605 000,- Kč – jedná se o neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva
kultury ČR na opravu střešní konstrukce a střešního pláště na Horním hradu a obnovu fasády
kostela Narození Panny Marie v Toužimi.
RO 72/2016 – částka 27 700,- Kč – jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016.
RO 73/2016 – částka 4 428,64 Kč – jedná se o vrácení části dotace na projekt „Zateplení budovy
TSM“ – snížení způsobilých výdajů na projektovou dokumentaci.
RO 74/2016 – částka 200 000,- Kč – prostředky na pořízení kamenných desek pro kolumbárium
hřbitova v Kosmové.
RO 75/2016 – částka 37 800,- Kč – jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 – dofinancování.
RO 76/2016 – částka 22 000,- Kč – jedná se o úpravu položek u městské policie.
RO 77/2016 – částka 85 000,- Kč – prostředky na rozšíření kamerového systému ve Farní ulici.
RO 78/2016 – částka 47 000,- Kč – koupě stavby bez čp., která je součástí pozemku p.č.st. 601
v k.ú. Toužim – výparníková stanice – oprava rozpočtového opatření č. 61.
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.

Návrh usnesení č. 4/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru se stanoviskem k návrhu rozpočtu
města Toužim na rok 2017 a schvaluje provedená rozpočtová opatření č. 61/2016 – 78/2016.
Hlasování:
pro návrh
12
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 4/4/2016 bylo přijato.
K bodu 6 : Návrh na uzavření kupní smlouvy k nemovitostem – manželé Strolených.
P. starosta informoval zastupitelstvo o stanovisku společnosti VaK Karlovy Vary a.s., ve kterém
je uvedeno, že v případě předání díla investorem městu Toužim a po vkladu tohoto majetku do
VSOZČ, se všemi doklady potřebnými k provozování díla, bude tyto inženýrské sítě
provozovat. Jedná se vodovodní řad PE D 90 mm v celkové délce 350,3 m a kanalizační
splaškový řad KT DN 250 mm a PVC UltraRib II DN 250 mm v celkové délce 147,44 m. Dále
p. starosta informoval o výsledku projednání výše spoluúčasti vlastníků nemovitostí v této
lokalitě na financování výstavby komunikace, dešťové kanalizace a VO. Schůzky se zúčastnili
téměř všichni vlastníci nemovitostí a výsledkem je ochota všech přítomných a předběžný příslib
i za nepřítomné, že každý vlastník nemovitosti se bude podílet na financování infrastruktury
částkou 10 tis. Kč, což je celkem 180 tis. Kč. Následně proběhla schůzka s Richardem
Stroleným a Liborem Reichelem s požadavkem na spolufinancování větší částkou. P. Strolený
uvedl, že do infrastruktury investoval, a že je ochotný se podílet na dalším spolufinancování
pouze částkou 10 tis. Kč. P. Reichel není ochoten k vyššímu spolufinancování, důvodem je
skutečnost, že nechal zpracovat projektovou dokumentaci na komunikaci. Uhradí pouze částku
20 tis. Kč za objekt truhlárny a jeden volný pozemek. Prostředky budou poskytnuty v době
zahájení stavebních prací. P. Petr Vlček – nelíbí se mu postup při realizaci celé akce a také
skutečnost, že se zastupitelstvo nedozvědělo, za kolik se pozemky prodávaly. Nyní požadují
investici od města a následnou údržbu vybudované infrastruktury. Zeptal se, zda existují další
požadavky na podobné akce a zda je známá konečná cena této investice. Odpověděl p. starosta
– předběžná cena za komunikaci a VO je 2 700 tis. Kč, konečná cena není, ta bude známa po
zpracování úplného projektu a po výsledku výběrového řízení, za předpokladu, že město bude
vlastníkem pozemků a již vybudované infrastruktury. Dále uvedl, že nemá informace o někom,
kdo by chtěl stejným způsobem postupovat. Podobná situace v současné době ani nemůže
nastat. K první části příspěvku p. starosta uvedl, že pokud stavebníci sami cenu pozemku
neřeknou, nelze tuto jinak zjistit, a proto nelze porovnat náklady a výnosy investora. P. Petr
Vlček – znalost ceny pozemků by byla vhodná pro porovnání s cenou pozemků v Janově ulici,
která byla 250,- Kč/m2. Reagoval p. starosta – byla to odlišná situace, infrastrukturu realizovalo
město na svém pozemku a cena stavebních pozemků byla výrazně dotovaná. P. místostarosta –
konstatoval, že se zastupitelstvo nedovědělo obsah smluv ve věci inženýrských sítí a vlastníci
nemovitostí asi nemají jinou možnost, než žádat město o dokončení inženýrských sítí. P. Kadera
– také se mu nelíbí přístup p. Stroleného a tím, že předá majetek městu za 1,- Kč, se zbaví
odpovědnosti a město bude muset inženýrské sítě dokončit. Bere si vlastníky nemovitostí jako
rukojmí, jsou to občané města a chtějí mít solidní bydlení. Očekával, že budou ve věci
spolufinancování vstřícnější. Přesto si myslí, že by město mělo pozemky převzít a dle
finančních možností uvést vše do pořádku. P. Hrůza – podpořil tento názor, jedná se cca 20
rodin, které zde budou žít, a je třeba jim vytvořit solidní prostředí. P. Ženíšek – ocenil přístup
obyvatel ke spolufinancování, a přestože částka 190 tis. Kč je v porovnání s očekávanými

náklady nízká, ocenil toto vstřícné gesto, které potvrzuje, že tito lidé o to opravdu stojí. Pokud
by se město v této věci neangažovalo, tak se tam nic nezmění. Navrhl převzetí nabízeného
majetku a potvrzení uvedené částky na spolufinancování. P. Jan Vlček – jak je ošetřeno
spolufinancování, které může být až za několik let? Odpověděl p. starosta – po případném
převzetí pozemků bude třeba uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na spolufinancování
inženýrských sítí. P. Petr Vlček – o čem se dnes má rozhodnout, když příspěvky nejsou
podchyceny. Odpověděl p. starosta – dnes by se mělo jednat o tom, zda pozemky, včetně
inženýrských sítí, převezme město do vlastnictví. P. Jan Vlček – ujasnil si fakt, že projektová
dokumentace, kterou nechal zpracovat p. Reichel, se nedá použít. Je toho názoru, že p. Reichel
i p. Strolený by se měli podílet na spolufinancování větší částkou, přestože oceňuje jejich
odvahu investovat svoje peníze do této akce. Každý podniká za účelem zisku, a proto není třeba
házet klacky pod nohy a vyzvídat kdo kolik zaplatil. Město již v první fázi mělo být aktivní,
pozemky koupit a vytvořit podmínky pro výstavbu rodinných domů. Dnes by město mělo těmto
lidem pomoci a snažit se získat větší částku na spolufinancování p. Stroleného a p. Reichela.
Občanka Nováčková, vlastnice jednoho řadového domku, hovořila o problémech s kanalizací
od řadových domků. P. starosta doplnil, že tuto část kanalizace budovala společnost Homestav,
náleží vlastníkům řadových domků a není součástí nabídky od manželů Strolených. Vlastníci
řadových domků požadují vybudování komunikace i VO, protože jejich garáže navazují na
připravovanou komunikaci. P. Hrůza – již bychom se neměli zabývat minulostí, ale řešit
nastalou situaci a její budoucnost. Rozhodnout o nabídce manželů Strolených a následně řešit
smlouvou o smlouvě budoucí spolufinancování. Spolufinancování bude důležité při
rozhodování o termínu realizace akce. Po další diskuzi o spolufinancování a neserióznosti
investorů p. Kadera navrhl přijmout usnesení o převzetí nabízeného majetku do vlastnictví
města a dále jednat o způsobu realizace. Na závěr p. starosta zdůraznil, že požadavky vznesené
na minulém zasedání zastupitelstva, stanovisko VaKu k provozování sítí a stanovisko vlastníků
nemovitostí ke spolufinancování, byly splněny, a proto lze o nabídce rozhodnout. P. Petr Vlček
– ujasnil si nabízené pozemky s kanalizací, která je v souladu s projektovou dokumentací.
Kanalizace řadových domků není součástí nabídky. Občan Ďuriš – zhodnotil podmínky pro
stavbu kanalizace a odpovědnost stavebníků při realizace dle projektové dokumentace.
P.starosta ukončil diskuzi a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 5/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení nemovitostí, pozemků p.č. 1459/30 o výměře 3 752 m2 a
p.č. 1459/36 o výměře 126 m2 v k.ú. Toužim, včetně kanalizace a vodovodu, za částku 1,- Kč
od manželů R. a M. Strolených.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

8
2
2

Usnesení č. 5/4/2016 bylo přijato.
K bodu 7 : Žádost HZS Karlovarského kraje o poskytnutí dotace na rok 2017.
P. starosta předložil zastupitelstvu žádost HZS Karlovarského kraje o poskytnutí dotace na rok
2017. Požadují dotaci o celkové výši 250 tis. Kč, která je rozdělena na investiční část ve výši
125 tis. Kč na dokončení přístřešku na techniku a zateplení části budovy a na neinvestiční část
ve výši 125 tis. Kč na úhradu provozních nákladů stanice Toužim a nákup věcných prostředků

a služeb k vytvoření kvalitnějších podmínek pro výkon služby příslušníku stanice Toužim.
Město již pátým rokem poskytuje dotaci v této výši, která je plně využita na pokrytí investičních
a neinvestičních potřeb stanice v Toužimi. P. místostarosta – potvrdil, že všechny poskytnuté
prostředky jdou skutečně do stanice Toužim
Návrh usnesení č. 6/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 tis. Kč pro HZS Karlovarského kraje,
stanici Toužim s tím, že částka 250 tis. Kč bude zařazena do návrhu rozpočtu města Toužim na
rok 2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

Usnesení č. 6/4/2016 bylo přijato.
K bodu 8 : Rozpočet města Toužim na rok 2017.
P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké, která
podrobně informovala o příjmové i výdajové stránce návrhu rozpočtu města Toužim na rok
2017. Při zpracování návrhu rozpočtu vycházela z předpokládaných daňových příjmů a
rozpočet je připraven jako schodkový, se zapojením části zůstatku z minulých let.
V příjmové části rozpočtu jsou tyto částky:
daňové příjmy
poplatky
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
Celkové příjmy

39 750 000,- Kč
800 000,- Kč
5 569 000,- Kč
10 000,- Kč
46 329 000,- Kč

Dále seznámila zastupitelstvo prakticky se všemi položkami výdajové části rozpočtu a u
jednotlivých položek zdůvodnila jejich výši a účel použití. Ve výdajové části rozpočtu jsou u
jednotlivých položek tyto částky:
zemědělství, lesní hospodaření a rybářství
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
služby pro obyvatelstvo
sociální věci a politika zaměstnanosti
bezpečnost státu a právní ochrana
všeobecná veřejná správa a služby
příspěvkové organizace
kapitálové výdaje
Celkové výdaje

78 000,- Kč
1 353 000,- Kč
4 559 000,- Kč
1 008 000,- Kč
1 296 000,- Kč
11 490 000,- Kč
19 140 000,- Kč
16 365 000,- Kč
55 289 000,- Kč

Schodek ve výši 8 960 000,- Kč bude financován ze zůstatku finančních prostředků z minulých
let. Součástí rozpočtu je sociální fond, který je tvořen 3 % z přijatých platů a náhrad ve výši
200 000,- Kč. Sociální fond je čerpán na příspěvek na stravování, dary, penzijní připojištění, na
kulturu a sport. P. Petr Vlček – v návrhu je 200 tis. Kč na kostel, dle údajů v KN kostel ještě

není města. Odpověděl p. starosta – 200 tis. na kostel bylo i v minulých létech, každoročně
žádáme o dotaci z Programu na regeneraci městských památkových zón. Smlouva na převod
kostela byla podepsána a byl podán návrh na vklad do KN. P. Petr Vlček – elektronická úřední
deska za 580 tis. Kč. Odpověděl p. starosta – před budovou úřadu je úřední deska, která je ve
špatném technickém stavu a uvažovali jsme o jejím obnovení nebo nahrazení moderní
technologií, což je prakticky velký tablet. Problém je v tom, že tyto elektronické desky musí
být dvě, jedna pracovní a druhá záložní. V případě poruchy musí být záložní ihned k dispozici.
P. Petr Vlček – je to asi správný krok, ale připadá to jako vyhozené peníze. Určitě jsou
potřebnější věci. Občan p. Ďuriš – dle jeho názoru a zkušeností je cena příliš vysoká. Doplnil
p. starosta – jedná se o zařízení s úhlopříčkou 120 cm s dotykovou obrazovkou a dále diskutoval
s p. Ďurišem o přípravě zakázek a výběrových řízeních. P. Petr Vlček – částka 50 tis. Kč na
Infolisty. S obsahem není spokojen, stal se z nich školní časopis, informací z města tam moc
není. Odpověděl p. starosta – školy jsou organizace města, že tam je méně informací z města,
je asi pravda. P. Petr Vlček – dotace 120 tis. Kč pro sportovní kluby je nedostatečná. Jsou nuceni
v průběhu roku žádat o další prostředky. Odpověděl p. starosta – tyto prostředky jsou několik
let ve stejné výši a jedná se dotační prostředky města. Zmíněné další prostředky pro SK Toužim
v letošním roce je finanční dar společnosti Městské lesy Toužim. P. Petr Vlček – v návrhu
rozpočtu je částka 10,5 mil. Kč na rekonstrukci škvárového hřiště. V letošním roce to byla
částka 1,9 mil. Kč, udělaly se dva vrty, které jsou zatím nefunkční, co se stalo se zbytkem
financí. Odpověděl p. starosta – zbytek zůstal v rozpočtu. Po realizaci vrtů byl zpracován
projekt na rekonstrukci obou fotbalových hřišť a náklady jsou oproti původnímu návrhu
podstatně vyšší. Dle tohoto projektu bude stávající škvárové hřiště změněno na travnaté
s automatickou závlahou, na stávajícím travnatém hřišti bude provedena rekonstrukce povrchu
a také automatická závlaha a na víceúčelovém hřišti bude vyměněn umělý povrch. To je vše
zahrnuto do akce s názvem rekonstrukce škvárového hřiště. P. Petr Vlček připomněl, že kdyby
se uskutečnilo pracovní jednání zastupitelstva, tak jak o to již dříve žádal, mohli všichni tyto
informace mít a dále se zeptal, proč se realizuje přístavba restaurace ve sportovní hale, když
rekonstrukce sociálního zázemí v hale je dle jeho názoru přednější. Odpověděl p. starosta –
rozšíření restaurace je spojeno se zateplením haly. P. Petr Vlček – souhlasí s měřičem rychlosti
do Prachomet a zeptal se, kdy se bude pro bezpečnost něco dělat Na Zámecké a v Plzeňské
ulici. Někteří řidiči značně překračují povolenou rychlost. Odpověděl p. starosta – v Plzeňské
ulici se nic nepřipravuje, Na Zámecké se budou nejprve rozšiřovat parkovací plochy, což je
v této době potřebnější než přejezdové prahy. P. Petr Vlček – u příspěvku pro TSM Toužim
neviděl žádný nákup a zeptal se, kolik bude parkovacích míst na pozemku bývalého kina a před
městským úřadem? Odpověděl p. starosta – v návrhu rozpočtu je nákup traktoru pro TSM
Toužim, na parkovišti bude 52 míst a před městským úřadem vzniknou dvě parkovací místa a
dalších pět míst v areálu školky v levé části za vjezdem. Tyto budou pro zaměstnance školky.
P. Petr Vlček – jak se bude využívat chodník na hřbitov, bude pouze pro pěší nebo i pro
cyklisty? Odpověděl p. starosta – chodník je koncipována pro pěší i cyklisty a bude se žádat o
dotaci. P. Jan Vlček - nebylo by možné tento chodník prodloužit až do Kosmové? Odpověděl
p. starosta – záměr takový byl, v části z Toužimi ke hřbitovu je méně vlastníků pozemků a
dohoda byla snadnější, v části od hřbitova do Kosmové je situace složitější. Navíc zahrádky
před Kosmovou zasahují téměř až ke komunikaci, podél komunikace vede také plyn a prakticky
není kde chodník smysluplně ukončit. Zatím řešení nebylo nalezeno. P. starosta ukončil diskuzi
o návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2017 a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení č. 7/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok 2017 podle předloženého návrhu, který
je sestaven v paragrafech jako rozpočet schodkový, s celkovými příjmy ve výši 46 329 000,- Kč
a výdaji včetně konsolidace ve výši 55 289 000,- Kč a financováním ve výši 8 960 000,- Kč.
Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku finančních prostředků z minulých let. Zastupitelstvo
schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

Usnesení č. 7/4/2016 bylo přijato.
K bodu 9 : Rozpočtový výhled města Toužim na rok 2018 a rok 2019.
Pí Krátká předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu na rok 2018 a rok 2019.
Rozpočtový výhled na rok 2018 předpokládá příjmy ve výši 50 010 000,- Kč a výdaje ve výši
52 230 000,- Kč s tím, že schodek ve výši 2 220 000,- Kč bude financován zůstatkem minulých
let.
Rozpočtový výhled na rok 2019 předpokládá příjmy ve výši 52 010 000,- Kč a výdaje ve výši
53 310 000,- Kč s tím, že schodek ve výši 1 300 000,- Kč bude financován zůstatkem minulých
let.
Dále upřesnila a objasnila některé položky rozpočtových výhledů. K návrhu neměl nikdo
připomínky. Paní Wernerová, předsedkyně osadního výboru z Prachomet, se zeptala, zda se
počítá s vodovodem do Prachomet. Odpověděl p. starosta – s vodovodem se zatím nepočítá ani
v plánech VaKu. Tady je problém odkud dovést vodu, zda z vodojemu v Kosmové nebo využít
bývalý vodojem v Prachometech. Dále p. starosta nabídl v případě nedostatku pitné vody
přistavení cisterny a jako člen investiční komise VaKu přislíbil angažovanost v této věci. Po
další diskuzi o možných způsobech řešení problému s pitnou vodou v Prachometech p. starosta
nechal hlasovat o rozpočtovém výhledu na další dva roky.
Návrh usnesení č. 8/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

Usnesení č. 8/4/2016 bylo přijato.
K bodu 10 : Záměr na směnu a prodej pozemku.
a) Zastupitelstvo projednalo žádost V. Gregory o směnu pozemku p.č. 202 o výměře 1 531
m2 za část pozemku města p.č. 234 o stejné výměře, oba v k.ú. Luhov u Toužimi. Žadatel
získal pozemek směnou v roce 2006 a chtěl zde postavit rekreační chatu. Tato možnost
však po vydání územního plánu v roce 2013 skončila, neboť pozemek byl z důvodu

bonity vyřazen z ploch určených k výstavbě. Na základě vlastní aktivity p. Gregory,
byla příslušným úřadem přehodnocena skutečná kvalita půdy a po provedení změny její
bonity zastupitelstvo v roce 2015 schválilo žádost jeho a manželů Fialkových o změnu
územního plánu s tím, že náklady uhradí žadatelé v plné výši. S tímto rozhodnutím však
žadatelé nesouhlasili. Dále byl také informován, že po čtyřech letech platnosti územního
plánu proběhne jeho aktualizace, kde je možné podobné žádosti projednat. Rada
projednala jeho žádost o směnu pozemků, ale záměr na směnu neschválila. P. Jan Vlček
požádal o doplnění informací. P. starosta podrobně popsal vývoj situace s pozemky p.
Gregory od roku 2006 do současnosti i v souvislosti s dotazem p. Ďuriše a následně
ukončil diskuzi k tomuto bodu.
Návrh usnesení č. 9/4/2016:
Zastupitelstvo zamítá záměr na směnu pozemku p. V. Gregory p.č. 202 o výměře 1 531 m2
v k.ú. Luhov u Toužimi za část pozemku města Toužim p.č. 234 o výměře 1 531 m2 v k.ú.
Luhov u Toužimi.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
0
1

Usnesení č. 9/4/2016 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo žádost p. M. Daňka o odkoupení pozemku p.č. 2071/1 v k.ú.
Třebouň. Jedná se o polní cestu propojující místní komunikaci v Třebouni se silnicí na
Bezděkov. Rada i zastupitelstvo již jednou záměr na prodej tohoto pozemku neschválilo
z důvodu zachování přístupu na sousední pozemky.
P. Daněk – jedná se sice o propojovací komunikaci, jako komunikace však nevypadá a
ponechal na zvážení zastupitelstva, zda si ji město ponechá.
Návrh usnesení č. 10/4/2016:
Zastupitelstvo zamítá záměr na prodej pozemku p.č. 2071/1 v k.ú. Třebouň.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
1
1

Usnesení č. 10/4/2016 bylo přijato.
K bodu 11 : Žádosti o prodej nemovitého majetku.
a) Zastupitelstvo projednalo žádost P. Šuleka o odkoupení části pozemku p.č. 1636/3 v k.ú.
Toužim. Jedná se o část pozemku navazující na řadové garáže v Plzeňské ulici „Na
Hájence“ a žadatel má zájem přistavit dvojgaráž. Na základě zpracovaného
geometrického plánu byl oddělen pozemek p.č. 1636/9 o výměře 29 m2. Komise
doporučuje prodej uvedeného pozemku za cenu 125,- Kč/m2.

Návrh usnesení č.11/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1636/9 o výměře 29 m2 v k.ú. Toužim P. Šulekovi
za kupní cenu 125,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek na návrh na vklad ve výši
1 000,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 11/4/2016 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo žádost A. Svobodové a J. Svobodové o odkoupení části
pozemku p.č. 788/1 dílu „a + b“ o výměře 376 m 2 a pozemku p.č. 788/3 o výměře 35
m2, oba v k.ú. Komárov u Štědré. Jedná se o pozemky, které žadatelky již využívají.
Komise doporučuje prodej uvedených pozemků za kupní cenu 25,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 12/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 788/1 dílů „a + b“ o výměře 376 m2 a
pozemku p.č. 788/3 o výměře 35 m2, oba v k.ú. Komárov u Štědré, A. Svobodové a J.
Svobodové za kupní cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek na návrh na
vklad ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 12/4/2016 bylo přijato.
c) Zastupitelstvo projednalo žádost manželů L. a E. Fišerových o odkoupení pozemku p.č.
1634 o výměře 662 m2 a části pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Políkno u Toužimi. Žadatelé
nechali vypracovat geometrický plán na základě něhož byla oddělena část pozemku p.č.
38/1 díl „a“ o výměře 226 m2 a sloučena do pozemku p.č. 1634. Komise doporučuje
prodej uvedeného pozemku za kupní cenu 25,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 13/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1634 o výměře 888 m2 v k.ú. Políkno u Toužimi,
manželům L. a E. Fišerovým, za kupní cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní
poplatek na návrh na vklad ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 13/4/2016 bylo přijato.

d) Zastupitelstvo projednalo žádost R. Amchy o odkoupení části pozemku p.č. 373/10
v k.ú. Luhov u Toužimi, kterou bude využívat jako sad a zahradu. Žadatel nechal
vypracovat geometrický plán na základě něhož vznikl nový pozemek p.č. 373/11 o
výměře 179 m2. Komise doporučuje prodej uvedeného pozemku za kupní cenu 25,Kč/m2.
Návrh usnesení č. 14/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 373/11 o výměře 179 m2 v k.ú. Luhov u Toužimi,
R. Amchovi za kupní cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek na návrh na
vklad ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 14/4/2016 bylo přijato.
e) Zastupitelstvo projednalo žádost manželů L. a A. Ritterových o odkoupení pozemků
p.č. 5/4 o výměře 94 m2 a p.č. 1138 o výměře 43 m2, oba v k.ú. Radyně. Zájmové
pozemky by chtěli přičlenit ke svým pozemkům a využívat jako přístupovou cestu a
zahradu. Komise doporučuje prodej uvedených pozemku za kupní cenu 25,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 15/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 5/4 o výměře 94 m2 a p.č. 1138 o výměře 43 m2,
oba v k.ú. Radyně, manželům L. a A. Ritterovým za kupní cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující
uhradí správní poplatek na návrh na vklad ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 15/4/2016 bylo přijato.
f) Zastupitelstvo na svém zasedání dne 8. 9. 2016 schválilo usnesením č. 7/3/2016
odkoupení části pozemku p.č.st. 6/2 o výměře 62 m2 v k.ú. Toužim dle geometrického
plánu č. 1012-12/2016. Protože tento GP řešil směnu pozemků s pí Vernerovou, nedal
se použít na uzavření kupní smlouvy. Město nechalo vypracovat nový GP č. 102571/2016, na základě kterého byla část pozemku p.č.st. 6/2 díl „a“ sloučena do pozemku
města p.č.st. 4 v k.ú. Toužim, a jehož výměra je oproti původní o 1 m2 větší, tj. 63 m2 .
Na základě těchto skutečností komise navrhuje revokaci usnesení č. 7/3/2016 a
doporučuje odkoupení části pozemku p.č.st. 6/2 dílu „a“ v k.ú. Toužim od pí Vernerové.
Návrh usnesení č. 16/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva č. 7/3/2016 ze dne 8. 9. 2016 a
schvaluje odkoupení části pozemku p.č.st. 6/2 dílu „a“ o výměře 63 m2 v k.ú. Toužim za kupní
cenu 100,- Kč/m2 od paní M. Vernerové.

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 16/4/2016 bylo přijato.
K bodu 12 : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu.
Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností
Senergos a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice, o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-120011444/VB2 – Toužim, KV, Plzeňská, p.p.č. 399/2, kNN. Předmětem této smlouvy je zřízení,
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN na části pozemku
p.č. 3076/27 v rozsahu 0,7 m2 v k.ú. Toužim. Komise doporučuje smluvní zřízení práva stavby
dle citované smlouvy a dle přiloženého schéma stavby.
Návrh usnesení č. 17/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0011444/VB2 – Toužim,
KV, Plzeňská, p.č. 399/2, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupené
společností Senergos, a.s., Družstevní 542/13a, Ostopovice.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 17/4/2016 bylo přijato.
K bodu 13 : Návrhy na vyřazení majetku.
a) Návrh na vyřazení kopírovacího stroje z majetku ZŠ Toužim:
Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ Toužim o vyřazení kopírovacího stroje CANON GP 405,
inv. č. 774550, pořízeného v roce 2005 za částku 29 750,- Kč. Dle vyjádření firmy COPY Print
Karlovy Vary je poškozeno několik částí stroje – fixace, fotoválec, automatické podávání
dokumentů. V současné době již nejsou náhradní díly k dispozici, a proto doporučují stroj
vyřadit. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva neměl k návrhu na vyřazení připomínku.

Návrh usnesení č. 18/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení kopírovacího stroje CANON GP 405, pořízeného v roce 2005
za částku 29 750,- Kč, inventární č. 774550, z majetku p.o. Základní škola Toužim, Plzeňská
395, Toužim.

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 18/4/2016 bylo přijato.
b) Návrh na vyřazení mrazící truhly z majetku ZŠ Toužim:
Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ Toužim o vyřazení mrazicí truhly Vestfrost HF 506,
inventární č. 45418, pořízené v roce 1993 za částku 20 947,- Kč. Dle vyjádření Marka Hrdličky,
Opravy a montáže chladicích zařízení, Otovice, je zařízení neopravitelné, navrhuje jeho
vyřazení a ekologickou likvidaci. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva neměl k návrhu na
vyřazení připomínku.
Návrh usnesení č. 19/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení mrazicí truhly Vestfrost HF 506, pořízené v roce 1993 za
částku 20 947,- Kč, inventární číslo 45418 z majetku p.o. Základní škola Toužim, Plzeňská 395,
Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 19/4/2016 bylo přijato.
c) Návrh na vyřazení počítačové sestavy z majetku MŠ Toužim:
Zastupitelstvo projednalo žádost MŠ Toužim o vyřazení počítačové sestavy ITC CELERON,
inv. č. 000165/00, pořízené v roce 2000 za částku 27 425,- Kč. Počítačová sestava je nefunkční,
vyřazena z provozu a není předpoklad na další využití. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva
neměl k návrhu na vyřazení připomínku.
Návrh usnesení č. 20/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení počítačové sestavy ITC CELERON, pořízené v roce 2000 za
částku 27 425,- Kč, inventární č. 000165/00 z majetku p.o. Mateřská škola Toužim, Sídliště
429, Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 20/4/2016 bylo přijato.
d) Návrh na vyřazení popelnicových kontejnerů z majetku TSM Toužim:
Zastupitelstvo projednalo žádost TSM Toužim o vyřazení 5 ks popelnicových kontejnerů, které
jsou silně zrezivělé a nedají se již dále používat:

inv. č. 171
inv. č. 172
inv. č. 181
inv. č. 182
inv. č. 225

popelnicový kontejner
popelnicový kontejner
popelnicový kontejner
popelnicový kontejner
popelnicový kontejner

poř. 4. 12. 1985
poř. 4. 12. 1985
poř. 20. 10. 1986
poř. 20. 10. 1986
poř. 22. 11. 1989

poř. cena 28 600,- Kč
poř. cena 28 600,- Kč
poř. cena 29 300,- Kč
poř. cena 29 300,- Kč
poř. cena 29 900,- Kč

Nikdo z přítomných členů zastupitelstva neměl k návrhu na vyřazení připomínku.
Návrh usnesení č. 21/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení 2 ks popelnicových kontejnerů pořízených v roce 1985 za
částku 28 600,- Kč/ks, inventární č. 171 a 172, 2 ks popelnicových kontejnerů pořízených
v roce 1986 za částku 29 300,- Kč/ks, inventární č. 181 a 182, 1 ks popelnicového kontejneru
pořízeného v roce 1989 za částku 29 900,- Kč, inventární č. 225, z majetku p.o. Technická
služba města Toužim, Plzeňská 333, Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 21/4/2016 bylo přijato.
e) Návrh na vyřazení projektoru z majetku města Toužim:
Zastupitelstvo projednalo návrh likvidační komise města Toužim na vyřazení projektoru ASK
Proxima C 110, inv. č. 0902, pořízeného v roce 2006 za částku 34 254,- Kč. Projektor byl
využíván v malém sále Infocentra, v současné době je nefunkční a společnost SAPE s.r.o.,
Toužim, navrhuje jeho vyřazení. Nefunkční projektor byl nahrazen novým zařízením. Nikdo
z přítomných členů zastupitelstva neměl k návrhu na vyřazení připomínku.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 22/4/2016 bylo přijato.
K bodu 14 : Změna zřizovací listiny ZŠaMŠ Toužim.
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky ZŠaMŠ Toužim o změnu zřizovací listiny ze dne 14.
3. 2013, a to první části článku 6 – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:

Původní znění první části článku 6:
Hlavní účel:
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny,
školní jídelny – výdejny. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.

Navržené znění první části článku 6:
Hlavní účel:
Příspěvková organizace vykonává činnost:
 Mateřské školy – hlavním účelem je předškolní vzdělávání dětí.
 Základní školy – hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Základní škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona s třídami pro žáky
s mentálním postižením, se závažnými vývojovými poruchami, se souběžným
postižením více vadami nebo autismem.
 Školní družiny.
 Školní jídelny – výdejny.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny. Změna zřizovací listiny bude účinná
od 1. 1. 2017.
Nutnost změny zřizovací listiny vyplývá z důvodu novely školského zákona č. 81/2015 Sb.,
kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon). K 1. 9. 2016 došlo ke zrušení přílohy upravující vzdělávání
žáků s lehkým mentálním postižením. Tito žáci (dříve žáci ZŠ praktické) budou vzděláváni dle
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Základní škola bude nadále určena
pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 školského zákona.
Ostatní předměty činnosti školy zůstávají beze změny. K návrhu změny zřizovací listiny neměl
nikdo připomínku.
Návrh usnesení č. 23/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje změnu první části článku 6 zřizovací listiny Základní školy a mateřské
školy Toužim, příspěvkové organizace, v novém znění:
Hlavní účel:
Příspěvková organizace vykonává činnost:
 Mateřské školy – hlavním účelem je předškolní vzdělávání dětí.
 Základní školy – hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Základní škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona s třídami pro žáky
s mentálním postižením, se závažnými vývojovými poruchami učení, se souběžným
postižením více vadami nebo autismem.
 Školní družiny.
 Školní jídelny – výdejny.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny. Změna zřizovací listiny bude účinná
od 1. 1. 2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 23/4/2016 bylo přijato.

K bodu 15 : Odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva.
Zastupitelstvo projednalo návrh na udělení jednorázových finančních odměn pro členy
kontrolního výboru, finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva a pro osadní výbory
jako celky. V kompetenci zastupitelstva je dle § 84 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích, rozhodnutí o peněžní odměně členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. Rada
navrhuje udělení finanční odměny těmto členům výborů a osadním výborům města Toužim
jako celku, za činnost v roce 2016 v této výši:
Kontrolní výbor
Finanční výbor

Ing. Václav Šusta
Bohumila Slavíková
Marek Daněk
Vladimír Dolejší ml.

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

1 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč

K navržené výši odměn neměl nikdo z přítomných členů zastupitelstva připomínku.
Návrh usnesení č. 24/4/2016:
Zastupitelstvo schvaluje udělení jednorázové finanční odměny pro členy výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva a pro osadní výbory města Toužim:
Kontrolní výbor
Ing. Václav Šusta
1 000,- Kč
Bohumila Slavíková
1 000,- Kč
Finanční výbor
Marek Daněk
1 000,- Kč
Vladimír Dolejší ml.
1 000,- Kč
Osadní výbor v Dobré Vodě
Osadní výbor v Prachometech
Osadní výbor v Kosmové
Osadní výbor v Třebouni

2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
0

Usnesení č. 24/4/2016 bylo přijato.

K bodu 16 : Diskuze.
P. Jan Vlček – požádal o jednu až dvě lavičky k návesnímu rybníku a o vývěsní skříňku s tím,
že se o vývěsní skříňku bude starat.
P. Petr Vlček – zeptal se pí Zemanové, členky rady a ředitelky ZŠ Toužim, zda jí nevadí, na
jaké záchody chodí děti na hřišti, když se podílí na rozhazování finančních prostředků města a

na opravu toalet nezůstalo. Odpověděla pí Zemanová – o jejich stavu ví a také jí to vadí. Rovněž
ví o přípravě opravy kanalizace a sociálního zařízení a byla by ráda, kdyby oprava proběhla co
nejdříve. P. Petr Vlček – k rekonstrukci fotbalových hřišť se zeptal, zda TSM zvládne údržbu
dvou hřišť. Odpověděl p. starosta – věří, že ano, kvůli tomu se pořídila i lepší sekačka a bude
k dispozici automatické zavlažování. P. Petr Vlček – hala je zateplena což je dobře, ale topení
se vůbec nereguluje. Odpověděl p. starosta – zateplení haly ještě není zcela dokončeno, součástí
je i regulace otopné soustavy, která bude provedena příští týden. To, že se akce dokončuje
prakticky v zimním období, je způsobeno zdržením po nuceném vyřazení vítězné firmy. Než
mohla nastoupit druhá firma v pořadí, uplynuly dva měsíce, které nyní chybějí. Dle platného
zákona o veřejných zakázkách byla jediným hodnotícím kritériem nabídková cena a vyřazení
takové firmy nebylo jednoduché. P. Petr Vlček připomněl, že by se mohl využívat instalovaný
projektor. P. starosta přislíbil od příštího zasedání zastupitelstva využití této techniky. P. Petr
Vlček – proč máme dvě mateřské školy a dvě základní školy, když je každá na něco jiného?
Odpověděl p. starosta – skutečně je každá na něco jiného, ZŠaMŠ Toužim je transformována
ze základní školy praktické. V diskuzi dále pí Zemanová objasnila činnost obou typů základní
školy po změně školského zákona s tím, že i při vytvoření jednoho subjektu by musely být
zachovány třídy pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Problémem by asi bylo umístění žáků
s těžkým zdravotním postižením. Po další diskuzi občana Ďuriše o úrovni školství p. starosta
diskuzi ukončil.
K bodu 17 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval za spolupráci v letošním
roce, popřál radostné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a úspěchů v roce 2017.
Připomněl, že příští zasedání zastupitelstva bude ve středu 8. března 2017 a ve 20:50 ukončil
zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

V Toužimi16. 12. 2016

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

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta
…………………………….
Mgr. Milan KADERA

……………………………..
Petr VLČEK
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.

