MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 20 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 3/2017
Datum: 7. 9. 2017
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 3 konaného dne 7. září 2017
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 10 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Jiří Horník, DiS., Bc. Robert Hrůza, Ing. Jiří Ženíšek, Václav Veverka, Jan
Vlček

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání námitek zastupitele Petra Vlčka proti zápisu ze zasedání Zastupitelstva
města Toužim konaného dne 8. června 2017
5. Zpráva předsedy kontrolního výboru
6. Zpráva předsedy finančního výboru
7. Projednání návrhu stavební komise
8. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2017
9. Projednání záměrů na prodej pozemků města
10. Projednání výsledku hospodaření města Toužim za I. pololetí 2017
11. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2017
12. Projednání Plánu odpadového hospodářství města Toužim
13. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2018 pro HZS Karlovarského kraje
14. Projednání veřejnoprávní smlouvy o zajištění zájmového vzdělávání - bod
doplněn
15. Diskuze
16. Závěr
1.
2.
3.
4.

K bodu 1 : Zahájení
P. starosta zahájil v 17:07 hodin zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Dále uvedl, že

zasedání bylo řádně svoláno, veřejnosti oznámeno a všechny dostupné materiály byly včas
zaslány. K zápisu z minulého zasedání byly vzneseny námitky, o kterých bude rozhodnuto
v bodě č. 4 programu. Konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů a pět zastupitelů je řádně
omluveno, i přes tento nízký počet je přítomností 10 členů zastupitelstva zasedání
usnášeníschopné.
K bodu 2 : Odsouhlasení navrženého programu.
P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva a vyzval
členy zastupitelstva k připomínkám.
Zastupitel Petr Vlček uvedl, že je rád, že se dostal do prvního bodu zastupitelstva, ale
on o to nijak nežádal. Ještě před vyvěšením usnesení, poslal tajemníkovi nějaké námitky.
Tajemník mu odpověděl, že zápis je podle zákona a on to respektoval. Nicméně se nebrání
tomu, aby se námitky projednaly.
Nikdo další neměl připomínky k uvedenému programu, a tak p. starosta navrhl doplnit
program o bod č. 14 - Projednání veřejnoprávní smlouvy o zajištění zájmového vzdělávání.
Tato smlouva přišla v pondělí a je potřeba jí projednat, protože se týká činnosti zájmových
kroužků ve škole. Pokud by se smlouva neschválila dnes, bylo by vhodné ji schválit
nejpozději do konce října, aby kroužky mohly řádně pracovat. Původní body č. 14 a 15 budou
zařazeny do programu s číslem 15 a 16.
P. starosta vyzval členy zastupitelstva k připomínkám.
K doplněnému návrhu programu neměl nikdo připomínky, proto p. starosta nechal
hlasovat o upraveném programu zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 1/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 1/3/2017 bylo přijato.
K bodu 3 : Volba ověřovatelů zápisu.
P. starosta navrhl do komise pro ověření zápisu Mgr. Zdeňku Zemanovou a MUDr.
Richarda Hlouse.
Návrh usnesení č. 2/3/2017:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

pí Mgr. Zdeňku Zemanovou

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
0
1

p. MUDr. Richarda Hlouse
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
0
1

Usnesení č. 2/3/2017bylo přijato.
K bodu 4 : Projednání námitek zastupitele Petra Vlčka proti zápisu ze zasedání
Zastupitelstva města Toužim konaného dne 8. června 2017.
P. starosta informoval zastupitelstvo o tom, že zastupitel Petr Vlček e-mailem dne 16.
června 2017 zaslal p. tajemníkovi námitky proti zápisu z minulého zasedání. Vyzval Petra
Vlčka, jako předkladatele námitek, k bližšímu vysvětlení a předal mu slovo.
Zastupitel Petr Vlček poděkoval a uvedl, že připomínky číst nebude, že je každý
zastupitel dostal. Jen doplnil a znovu opakoval, že to byla žádost o změnu usnesení, ještě než
bylo zveřejněno, vyvěšeno, což bylo odmítnuto. To co namítá, si může každý přečíst a může
se vyjádřit. Bohužel koho se to týká, tady dnes není. Uznal argumenty tajemníka, že je zápis
podle zákona o obcích, nicméně v době minulé se v zápisech z jednání zastupitelstva uváděla
spousta věcí, které tam patří, dle jeho názoru. Bere to jako další utahování šroubů a další krok
cenzury tady v Toužimi po zrušení toužimských novin.
P. starosta upřesnil mylnou interpretaci toho, že dokud zápis, respektive usnesení,
nebyl zveřejněn, neznamená, že se může upravovat jakkoliv. Ten zápis byl jím podepsán,
takže se stal veřejnou listinou. To že nebyl zveřejněn, je věc další.
Zastupitel Petr Vlček reagoval, ano i to se dozvěděl, i nato reagoval po e-mailu, který
nikdo ze zastupitelů nedostal. On nechtěl měnit podepsanou listinu, aby jí někdo změnil bez
vědomí těch, kteří jí podepsali, to on uvedl v e-mailu, který má u sebe a může jej předložit
k nahlédnutí.
P. starosta požádal zastupitele k připomínkám k návrhům, jak s námitkami naložit.
Zastupitel Mgr. Kadera se zeptal zastupitele Petra Vlčka, jakým způsobem by
doplnění námitek změnilo nebo ovlivnilo usnesení, která byla k jednotlivým bodům přijata.
Zákon o obcích neukládá povinnost, aby zápis z jednání zastupitelstva byl doslovný.
Zastupitel Petr Vlček – usnesení by to samozřejmě neovlivnilo, on již řekl, že
respektoval rozhodnutí tajemníka. Už o tom mluvil, že v dřívější době tam bylo uvedeno
skoro vše. Dneska ne, a považuje to za cenzuru, protože byly řečeny takové věci, které by si
občané města Toužim měli přečíst.
P. tajemník doplnil, že zákonným požadavkem není záznam diskuze k jednotlivým
projednávaným bodům.
Zastupitel Petr Vlček uvedl, že se v minulosti psalo všechno.

Další připomínky nebyly, p. starosta navrhl námitky projednat jednotlivě a zároveň
navrhl námitky k bodu 5 zamítnout.
Jiný protinávrh nebyl přednesen a tak p. starosta nechal o námitkách k bodu 5
hlasovat.
Námitky k bodu 5 :
Zastupitel Petr Vlček požaduje doplnit zápis z minulého zasedání takto:
Starosta řekl, že vybudování školní družiny v majetku města nepotřebuje schválení rady.
Zastupitel Petr Vlček řekl, že zabraňovací sloupky znesnadní zimní údržbu.
Návrh usnesení č. 3a/3/2017:
Zastupitelstvo zamítá uvedené námitky k bodu 5, předložené zastupitelem Petrem
Vlčkem k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 2 ze dne 8. června 2017, jako
nedůvodné.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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1
0

Usnesení č. 3a/3/2017 bylo přijato.
Námitky k bodu 10 :
Zastupitel Petr Vlček požaduje doplnit přesné citace toho, co řekl zastupiteli p.
Hrůzovi a také přesné citace jeho odpovědí. Zastupitel Petr Vlček mluvil o tom, že to nebyl
on, kdo sliboval ročně zisky v řádech milionů, a že to nebyl on, kdo podvodem vložil 50 tisíc
EUR do pochybných fondů a měl z toho ještě zisk. Zastupitel p. Hrůza mluvil o policii a on
na to také reagoval. Prosí vše doplnit.
Dále chce doplnit to, co řekl zastupitel Jan Vlček v tomto bodě o zdržování, že se ptá,
kolik nohou má stůl apod. Prosí o doplnění i jeho reakcí.
P. starosta navrhl námitky k bodu 10 zamítnout.
Návrh usnesení č. 3b/3/2017:
Zastupitelstvo zamítá uvedené námitky k bodu 10, předložené zastupitelem Petrem
Vlčkem k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 2 ze dne 8. června 2017, jako
nedůvodné.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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Usnesení č. 3b/3/2017 bylo přijato.

Námitky k bodu 11 :
Prosí o doplnění toho, že nikdo neodpověděl na jeho dotaz, proč město potřebuje
takový luxusní vůz a také vyjádření zastupitele Jana Vlčka o tom, jak se chovají politici na
vyšší úrovni a proto vlastně my nemusíme mít žádné výčitky a koupit co chceme. Žádá o
doplnění vyjádření zastupitele Jana Vlčka, jeho reakce a reakci občana ****.
P. starosta navrhl námitky k bodu 11 zamítnout.
Návrh usnesení č. 3c/3/2017:
Zastupitelstvo zamítá uvedené námitky k bodu 11, předložené zastupitelem Petrem
Vlčkem k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 2 ze dne 8. června 2017, jako
nedůvodné.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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1
0

Usnesení č. 3c/3/2017 bylo přijato.
K bodu 5 : Zpráva předsedy kontrolního výboru.
P. starosta vyzval předsedu kontrolního výboru p. MUDr. Hlouse k přednesení
připravené zprávy o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 5/2/2017 – byla uzavřena směnná smlouva se společností NB Product s.r.o. Město
získalo pozemky p. č. 176/2 a 1933/4 v k.ú. Třebouň o výměře 6.957 m2 a finanční vyrovnání
ve výši 25.330,- Kč. Žadateli byl předán nově vzniklý pozemek p. č. 251/7 a pozemek p. č.
291/1 o celkové výměře 6.369 m2 v k.ú. Dřevohryzy. Zapsáno v katastru nemovitostí
Usnesení č. 6/2/2017 – byla podepsána smlouva se Státním pozemkovým úřadem o udělení
souhlasu k provedení stavby „Výstavba polních cest vedlejších VPC1, VPC2 a VPC5 na
pozemkových parcelách č. 954, 976, 980, 989 a 1005 v k.ú. Radyně a realizaci lokálního
biokoridoru LBK35A a 35C na pozemkových parcelách č. 950, 951 a 955 v k. ú. Radyně“.
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 4/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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0
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Usnesení č. 4/3/2017 bylo přijato.

K bodu 6 : Zpráva předsedy finančního výboru.
P. starosta omluvil předsedu finančního výboru Ing. Jiřího Ženíška a požádal člena
finančního výboru zastupitele Marka Daňka k předložení zprávy finančního výboru, který se
zabýval rozpočtovými opatřeními č. 28/2017 - 42/2017.
RO 28/2017 – částka 14.000,- Kč, úprava části chodníku na plochu k parkování u bytových
domů č. p. 455-459 – vyšší náklady než předpokládaná cena.
RO 29/2017 – částka 240.000,- Kč, odvodnění dešťových vod z předního průčelí a štítu
sportovní haly Toužim.
RO 30/2017 – částka 790.000,- Kč, pořízení nového služebního vozidla Škoda Superb.
RO 31/2017 – částka 200.000,- Kč, projektová dokumentace na rekonstrukci a rozšíření
veřejného osvětlení.
RO 32/2017 – částka 50.000,- Kč, výměna střešní krytiny na přístavbě bufetu u sport. haly.
RO 33/2017 – částka 170.211,- Kč, schválený odvod ZŠ a MŠ Toužim z fondu investic do
rozpočtu města.
RO 34/2017 – částka 690.000,- Kč, rekonstrukce zásobovacího dvora u ZŠ Toužim.
RO 35/2017 – částka 410.000,- Kč, výstavba parkovacích míst před MÚ a v areálu MŠ
Toužim.
RO 36/2017 – částka 255.000,- Kč, méně a vícepráce na akci „Toužim, Plzeňská ulice –
výstavba parkoviště“ a pořízení geometrického plánu.
RO 372017 – částka 400.000,- Kč, dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu krovu a
střešního pláště dvou barokních staveb po obou stranách podia na zámku a obnovu fasády
kostela Narození Panny Marie – část jižní strany kostela a celé kostelní věže
RO 38/2017 – částka 281.400,- Kč, zvýšení příspěvku na provoz p.o. TSM Toužim,
v důsledku novelizace Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
RO 39/2017 – částka 19.000,- Kč, pořízení nové sušičky Beko pro dům s pečovatelskou
službou v Toužimi
RO 40/2017 – částka 21.000,- Kč, zvýšení platů od 1. 7. 2017 pro zaměstnance pečovatelské
služby
RO 41/2017 – částka 30.000,- Kč, dotace na zajištění výdajů v souvislosti s přípravnou fází
volby prezidenta ČR
RO 42/2017 – částka 3.650.000,- Kč, výstavba parkoviště pro osobní automobily p.p.č.st.
316/1, 2 Toužim – bývalé kino
Všechna rozpočtová opatření byla finančním výborem Zastupitelstva města Toužim
schválena.
P. starosta se dotázal na připomínky či doplnění.
Zastupitel Petr Vlček se dotázal na rozpočtové opatření č. 42/2017 – výstavba
parkoviště pro osobní automobily v částce 3.650.000,- Kč, co se za ty peníze bude stavět.
P. starosta uvedl, že cena byla řádně vysoutěžena, bylo osloveno 8 firem a do
výběrového řízení se přihlásili čtyři firmy, přičemž nejnižší nabídková cena bez DPH byla
2.711.000,- Kč, nejvyšší cena bez DPH byla 3.542.000,- Kč. Předpokládaná cena podle
rozpočtu byla cca 4.000.000,- Kč bez DPH. Stavět se bude vlastní plocha parkoviště pro 50
osobních vozidel, napojení na dešťovou kanalizaci, rozšíření veřejného osvětlení včetně
přeložky sítí infrastruktury, zkrácení telefonního kabelu a odstranění plynového pilíře. To vše,
vznikne za cca 3.650.000,- Kč včetně DPH.

Zastupitel Petr Vlček se dotázal, proč byla vybrána skoro nejvyšší nabídka.
P. starosta uvedl, že byla vybrána nejnižší nabídka firmy BERGER BOHEMIA, a.s.,
za částku 2.711.000,- Kč bez DPH. Firma tuto nabídku neakceptovala, proto byla oslovena
druhá nejnižší nabídka, kterou předložila firma EUROVIA CS a.s. za zhruba 3.000.000,- Kč
bez DPH. Když k tomu přičteme 21 % DPH, dostaneme částku cca 3.600.000,- Kč. Pokud se
vezme nejdražší nabídka firmy ALGON, což je 3.500.000,- Kč, s přičtením 21% DPH je
částka cca 4.200.000,- Kč.
Zastupitel MUDr. Hlous se dotázal na termín realizace investice.
P. starosta uvedl, že realizace by měla proběhnout ještě letos. Firma EUROVIA
přislíbila zahájit stavbu nejdříve 25. září 2017.
Zastupitel Petr Vlček se dotázal na rozpočtové opatření č. 38/2017 – částka 281.400,Kč, zvýšení příspěvku na provoz p.o. TSM Toužim z důvodu zvýšení platů od 1. 7. 2017.
Proč toto zvýšení nebylo zohledněno v rozpočtu, to ředitel nevěděl, že se budou přidávat
mzdy nebo to je s ohledem na zvýšení minimální mzdy? Předpokládá, že takových lidí tam
moc nepracuje.
P. starosta uvedl, že toto rozpočtové opatření se týká navýšení mezd přijetím novely
vyhlášky, která stanoví mzdy, v tomto případě pro pracovníky technických služeb. Příslušné
nařízení vlády bylo přijato po 1. 1. letošního roku. Všichni víme, že rozpočet se schvaluje na
konci roku předchozího, tudíž ředitel včetně účetní nemohli vědět, že od poloviny letošního
roku dojde k takovému navýšení, že příspěvek od zřizovatele nepokryje zvýšené náklady.
Zastupitel Petr Vlček se dotázal na číslo vyhlášky nebo nařízení vlády.
P. starosta uvedl, že přesné číslo nařízení vlády zašle zastupiteli Petru Vlčkovi
tajemník následující den.
Návrh usnesení č. 5/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a schvaluje provedená
rozpočtová opatření č. 28/2017 – 42/2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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Usnesení č. 5/3/2017 bylo přijato.
K bodu 7 : Projednání návrhů stavební komise
P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo s návrhy stavební
komise a předal jí slovo. Stavební komise projednala a předložila k projednání níže uvedené
smlouvy:

a) Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené společností Stav – elektro, s.r.o.,
Vintířovská 1149, Chodov, o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-0005162/VB1
„Toužim, KV, Smilov, p.č. 34/1, kNN“. Předmětem této smlouvy je zřízení, umístění a
provozování zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN na částech
pozemků p. č. 583/7 a 600/2 v k.ú. Smilov u Štědré v předpokládaném rozsahu 51 m2 (bm)
pro pozemek p. č. 34/1 v k.ú. Smilov u Štědré, za jednorázovou náhradu ve výši 25.500,- Kč
bez DPH.
Rada města dne 26. 6. 2017 schválila záměr smluvního zřízení práva stavby
k pozemkům p. č. 583/7 a 600/2 v k.ú. Smilov u Štědré.
Komise doporučuje smluvní zřízení práva stavby dle citované smlouvy a dle
přiloženého schématu stavby.
Návrh usnesení č.6/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-0005162/VB1
„Toužim, KV, Smilov, p.č. 34/1, kNN“ na části pozemku p. č. 583/7 a 600/2 v k.ú. Smilov u
Štědré v předpokládaném rozsahu 51 m2 (bm), za jednorázovou náhradu ve výši 25.500,- Kč
bez DPH, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, zastoupené společností Stav – elektro, s.r.o., Vintířovská 1149, Chodov.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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Usnesení č. 6/3/2017 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené společností Elektroprojekce Vincibr, s.r.o.,
Sadovská 60, 362 63 Dalovice, Vysoká, o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-120002871/VB/1 „Toužim, KV, Žlutická, st. p. č. 316/1 – kabely NN“. Předmětem této smlouvy
je zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN,
rozpojovací skříně v pilíři na částech pozemků p. č. st. 316/1 a 316/2 v k.ú. Toužim, v
předpokládaném rozsahu 3,86 m2, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH.
Rada města dne 10. 7. 2017 schválila záměr smluvního zřízení práva stavby
k pozemkům p. č. st. 316/1 a 316/2 v k.ú. Toužim.
Komise doporučuje smluvní zřízení práva stavby dle citované smlouvy a dle
předloženého schématu stavby.
Návrh usnesení č. 7/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-0002871/VB/1
„Toužim, KV, Žlutice, st. p.č. 316/1 – kabely NN“ na části pozemku st. p. č. 316/1 a 316/2
v k.ú. Toužim v předpokládaném rozsahu 3,86 m2, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,Kč bez DPH, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,

Teplická 874/8, zastoupené společností Elektroprojekce Vincibr, s.r.o., Sadovská 60, 362 63
Dalovice, Vysoká.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 7/3/2017 bylo přijato.
c) Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, zastoupená společností Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o., Botanická 276,
Dalovice, předložila návrh na uzavření Smlouvy 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.č. 808/1, kNN“. Předmětem této smlouvy je zřízení,
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na části pozemku p. č. 788/1 v k.ú.
Komárov u Štědré v předpokládaném rozsahu 1,2 m2, za jednorázovou náhradu ve výši
5.000,- Kč bez DPH.
Tento návrh smlouvy byl již projednáván zastupitelstvem dne 8. září 2016, kde byl ve
smlouvě uveden pozemek p. č. 1828/11 v k.ú. Komárov u Štědré místo pozemku města p. č.
788/1 v k.ú. Komárov u Štědré. Obnovou katastrálního operátu v k.ú. Komárov u Štědré byla
provedena změna hranic pozemků a tím došlo i k číselné změně pozemků. Platnost této
obnovy katastrálního operátu byla stanovena ke dni 9. srpna 2016. Původní smlouva byla
podepsána 12. srpna 2016 ze strany žadatele a 9. září 2016 ze strany města Toužim.
Rada města dne 14. srpna 2017 revokovala usnesení č. 20/15/2016 ze dne 15. srpna
2016 a schválila záměr smluvního zřízení práva stavby k pozemku p. č. 788/1 v k.ú. Komárov
u Štědré.
Komise doporučuje smluvní zřízení práva stavby dle citované smlouvy a dle
přiloženého schématu stavby.
Návrh usnesení č. 8/3/2017:
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 11/3/2016 Zastupitelstva města Toužim ze dne 8.
září 2016 a nahrazuje ho tímto textem: „Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy 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.č. 808/1, kNN“ na
části pozemku p. č. 788/1 v k.ú. Komárov u Štědré v předpokládaném rozsahu 1,2 m2, za
jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené společností Václav Vaidiš –
Elektromontáže s.r.o., Botanická 276, Dalovice.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 8/3/2017 bylo přijato.
d) Společnost NB Product , s.r.o., provozovna v Teplé, Nádražní 434, zastoupená
panem Janem Radou plánuje výstavbu vodní nádrže na pozemku p. č. 460/1 v k.ú. Dobrá

Voda u Toužimi. V rámci tohoto záměru dle projektové dokumentace zasáhne stavba z části
pozemek města a to konkrétně pozemek p. č. 461/3 – lesní pozemek v k.ú. Dobrá Voda u
Toužimi. Požadovaná část pozemku je nezbytná pro uvedenou výstavbu, protože touto částí
bude prostupovat těleso hráze a okolní terénní podmínky bohužel znemožňují posunutí
plánované hráze tak, aby část pozemku p. č. 461/3 nebyla dotčena. Proto uvedená spol. žádá
směnu pozemků a porostů takto:
Město získá nově vzniklý pozemek p. č. 527/8 – ornou půdu o výměře 2.242 m2
(tento pozemek je zalesněn), který vznikl na základě geometrického plánu č 127-66/2017
oddělením od pozemku p. č. 527/3 v k.ú. Bezděkov u Prachomet, v hodnotě 73.310,- Kč, dle
znaleckého posudku a žadateli předá nově vzniklý pozemek p. č. 461/6 – lesní pozemek o
výměře 2.021 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 119-65/2017 oddělením od
pozemku p. č. 461/3 v k.ú. Dobrá Voda, v hodnotě 72.900,- Kč, dle znaleckého posudku.
Komise doporučuje směnu pozemků a porostů bez finančního vyrovnání tak, že město
získá nově vzniklý pozemek p. č. 527/8 o výměře 2.242m2 v k.ú. Bezděkov u Prachomet a
žadateli předá nově vzniklý pozemek p. č. 461/6 o výměře 2.021 m2 v k.ú. Dobrá Voda u
Toužimi s tím, že veškeré náklady spojené s tímto převodem hradí žadatel.
P. starosta doplnil a na mapě ukázal přesná místa pozemků.
Zastupitel Václav Pavlík se dotázal, zda nebude dělat problém, převést ornou půdu na
les.
P. starosta odpověděl, že převod se udělá dle zákona o lesích rozhodnutím o
pochybnostech, což je běžné a jedná se o nejjednodušší způsob.
Návrh usnesení č. 9/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků se spol. NB Product, s.r.o., provozovna
v Teplé, Nádražní 434, zastoupené panem Janem Radou tak, že město získá nově vzniklý
pozemek p. č. 527/8 o výměře 2.242m2 v k.ú. Bezděkov u Prachomet a žadateli předá nově
vzniklý pozemek p. č. 461/6 o výměře 2.021 m2 v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi s tím, že
veškeré náklady spojené s tímto převodem hradí žadatel.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 9/3/2017 bylo přijato.
K bodu 8 : Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2017
P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby vysvětlila projednávanou smlouvu.
Pí Šnoblová uvedla, že město Toužim v roce 2016 vybudovalo přípojku elektrické
energie od vodárny p. p. č. st. 68 ke studni p. p. č. 205/2 přes pozemky parcelní č. 103/2,
205/3, 205/8, 461/1, 490/8, 490/9, 490/10, 1905 a 1912/1 v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi.
Protože se jedná o podzemní kabelové vedení, bylo nutné zajistit souhlas vlastníků dotčených
pozemků, tzn. NB Product, s.r.o., Státní pozemkový úřad a Lesy ČR s.p. Město jako vlastník
stavby musí uzavřít s vlastníky výše citovaných pozemků Smlouvu o zřízení věcného

břemene služebnosti inženýrské sítě, kterou bude zřízena ve prospěch oprávněného (města)
služebnost spočívající v oprávnění – umístění a provozování vedení energetické sítě kNN
s ochranným pásmem, tzn. právu přístupu oprávněné osoby za účelem kontroly, údržby a
oprav vedení a zařízení. V jakém rozsahu bude zřízeno věcné břemeno, je vymezeno
geometrickým plánem č. 118-67/2016 vypracovaným Ing. Jitkou Tomandlovou. Věcná
břemena se zřizují dohodou úplatně nebo bezúplatně. V případě Lesů ČR, s.p., se jedná o
umístění stavby na části p.p.č. 461/1 v rozsahu 93 m2, kde byla stanovena jednorázová úplata
ve výši 10.000,- Kč + DPH.
Zastupitelstvu města Toužim se navrhuje schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě uzavřené se státním podnikem Lesy ČR jako „obtíženým“ a
městem Toužim jako „oprávněným“ za výše citovaných podmínek.
Návrh usnesení č. 10/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
1/2017 na části pozemku p. č. 461/1 v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi v rozsahu 93 m2, za
jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH, se společností Lesy České republiky,
s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08,
s tím, že veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto smlouvou uhradí město Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 10/3/2017 bylo přijato.
K bodu 9 : Projednání záměrů na prodej pozemků města.
a) Zastupitelstvo projednalo žádost manželů ***** a ***** *****, bytem *****,
*****, o koupi části pozemku p. č. 2986/42 – orná půda o výměře cca 800 m2 v k.ú. Toužim,
na výstavbu rodinného domku - bungalov. V případě zamítnutí žádosti žadatelé vznesli
prosbu, zda by bylo možné nabídnout jiný vhodný pozemek k výstavbě RD.
Rada města dne 26. 6. 2017 neschválila záměr na prodej části pozemku.
P. starosta ukázal na mapě pozemek a uvedl, že rada neschválila záměr na prodej
pozemku, neboť v souvislosti s rekonstrukcí pivovaru je v plánu na uvedeném pozemku
výstavba parkoviště. Před vlastním pivovarem má vzniknout park, tento požadavek měl
Odbor památkové péče na Magistrátu K. Vary, což neumožňuje vybudování dostatečného
počtu parkovacích míst. K vhodnému pozemku pro výstavbu rodinného domu, p. starosta
uvedl, že město získalo pozemky za Fafčákem, ale tam je to na delší dobu, než bude
připravena urbanistická studie a následně projednaná projektová dokumentace a začne se
stavět, to je tak horizont 5 let.
Zastupitel Petr Vlček navrhl posunout parkoviště.
P. starosta uvedl, že by to samozřejmě šlo, ale uvedené parkoviště bylo navrhnuto,
právě tam, kde je, s ohledem na vodovod a spojovací kabely společnosti O2 na sousedním
pozemku. V tomto případě by se musely udělat přeložky, což je dosti nákladné. Projektant,
který navrhl parkoviště, vybral jednodušší variantu bez přeložek těchto sítí. Už tenkrát, když

se dělala projektová dokumentace na Janovu ulici, se s tímto pozemkem pro výstavbu domu
nepočítalo.
Zastupitel Petr Vlček navrhl schválit záměr na prodej části pozemku.
Návrh usnesení č. 11/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 2986/42 o výměře cca
800 m v k.ú. Toužim.
2

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

3
6
1

Usnesení č. 11/3/2017 nebylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo žádost p. ***** *****, bytem *****, *****, o koupi
pozemku p. č. 119/9 – lesní pozemek o výměře 509 m2 v k.ú. Lachovice. Žadatel uvádí, že se
jedná o svažitý pozemek na okraji lesa, který sousedí s jeho pozemky. Původně byl tento
pozemek porostlý náletem vrby a nacházel se na něm veškerý komunální odpad od předešlých
majitelů okolních nemovitostí. Jeho otec po celkovém úklidu tohoto pozemku na něm vysázel
stromy. Pozemek uklízí a celoročně udržují. Žadatel je vlastníkem pozemků parcelní č. st. 33,
jehož součástí je stavba k rekreaci č. ev. 3, dále pozemky p. č. 47, 50, 36/1, 36/2 a st. p. č.
16/2, jehož součástí je stavba k bydlení č. p. 22 v Lachovicích.
Rada města dne 26. 6. 2017 neschválila záměr na prodej uvedeného pozemku
z důvodu předcházení sousedských sporů v obci Lachovice.
P. starosta upřesnil informace k projednávanému bodu.
Zastupitel MUDr. Hlous se dotázal na majitele pozemků p.č. 119/8 a 119/7.
P. starosta uvedl, že pozemek p.č. 119/8 je žadatele a pozemek p.č. 119/7 je *****
*****. Již v minulosti se tento záměr projednával a záměr se zamítl, právě pro předcházení
sousedských sporů.
Návrh usnesení č. 12/3/2017:
Zastupitelstvo zamítá záměr na prodej pozemku p. č. 119/9 – lesní pozemek o výměře
509 m v k.ú.Lachovice
2

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 12/3/2017 bylo přijato.

K bodu 10 : Projednání výsledku hospodaření města Toužim za I. pololetí 2017
P. starosta zahájil projednání výsledku hospodaření města Toužim za I. pololetí 2017 a
předal slovo pí Krátké, která podrobně zhodnotila hospodaření města.
Příjmy byly naplněny na 66,08 % upraveného rozpočtu, v celkové výši 34.285.554,- Kč.
Hlavní ukazatele byly naplněny takto:
Z toho daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy

27.356.454,69 Kč
3.686.142,94 Kč
179.935,00 Kč

což je 65,45 %
66,29 %
>1 000 %

Město obdrželo dotace v celkové výši 3.063.021,60 Kč.
z toho neinvestiční transfer ze SR
neinvestiční transfer od KVK

2.403.321,60 Kč
659.700,00 Kč

Výdaje byly čerpány ve výši 36,97 % upraveného rozpočtu v celkové výši 22.788.164,- Kč
Z toho běžné výdaje
kapitálové výdaje

20.445.169,08 Kč
2.342.994,32 Kč

což je 48,91 %
11,81 %

Paní Krátká podrobně zhodnotila jednotlivé položky ve výdajové části rozpočtu za I. pololetí
letošního roku. Hospodaření města Toužim skončilo na konci června 2017 s přebytkem ve
výši 11.497.389,93 Kč, což je proti stejnému období roku 2016 výsledek nižší o 6.598 tis. Kč.
Účetní výsledek hospodaření města za 1. pololetí 2017 skončil se ziskem, a to ve výši
13.442.229,19 Kč.
Zastupitelstvo bere výsledek hospodaření města Toužim za I. pololetí letošního roku
na vědomí.
K bodu 11: Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí
2017
Paní Krátká dále předložila zastupitelstvu zprávu příspěvkových organizací za I.
pololetí roku 2017. Jednotlivé příspěvkové organizace hospodařily s tímto výsledkem:
Základní škola Toužim
náklady hlavní činnosti
výnosy z hlavní činnosti
výsledek hospodaření
fond odměn
fond FKSP
rezervní fond
investiční fond

11.874.750,70 Kč
15.898.806,98 Kč
4.024.056,28 Kč
43.600,00 Kč
89.793,33 Kč
40.327,79 Kč
219.111,36 Kč

Mateřská škola Toužim
náklady hlavní činnosti
3.206.569,21 Kč
výnosy hlavní činnosti
3.307.198,38 Kč
výsledek hospodaření
104.629,17 Kč
výsledek hospodaření celkem 164.267,76 Kč
fond odměn
fond FKSP
rezervní fond
investiční fond

nákl. hospodářské činnosti 247.056,41 Kč
výnosy hosp. činnosti
310.695,00 Kč
výsledek hospodaření
63.638,59 Kč

109.810,00 Kč
19.693,81 Kč
608.224,45 Kč
390.481,54 Kč

Základní a mateřská škola Toužim
náklady hlavní činnosti
výnosy hlavní činnosti
výsledek hospodaření

3.874.041,41 Kč
5.895.478,50 Kč
2.021.437,09 Kč

fond odměn
fond FKSP
rezervní fond
investiční fond

0,00 Kč
82.679,15 Kč
35.055,71 Kč
2.088,00 Kč

Základní umělecká škola Toužim
náklady hlavní činnosti
výnosy hlavní činnosti
výsledek hospodaření

1.610.464,60 Kč
2.318.614,50 Kč
708.149,90 Kč

fond odměn
fond FKSP
rezervní fond
investiční fond

4.502,00 Kč
23.874,10 Kč
37.906,97 Kč
92.599,88 Kč

Bytové hospodářství města Toužim
náklady hlavní činnosti
výnosy hlavní činnosti
výsledek hospodaření
fond odměn
fond FKSP
rezervní fond
investiční fond

1.039.559,33 Kč
2.237.786,17 Kč
1.198.226,84 Kč
0,00 Kč
14.768,40 Kč
90.086,73 Kč
0,00 Kč

Bytové hospodářství města Toužim vykázalo za I. pololetí 2017 zisk, který je způsoben
nižšími náklady na opravy, protože organizace je v tomto pololetí prozatím nerealizovala,
pouze prováděla poptávky u dodavatelů. Realizace oprav bude uskutečněna v II. pololetí
2017.

Teplárenství města Toužim
náklady hlavní činnosti
výnosy hlavní činnosti
výsledek hospodaření
fond odměn
fond FKSP
rezervní fond
investiční fond

3.792.016,33 Kč
1.040,24 Kč
- 3.790.976,09 Kč
3.800,00 Kč
7.019,58 Kč
754.057,50 Kč
7.556,00 Kč

Ztráta této příspěvkové organizace je pouze fiktivní, je důsledkem způsobu účtování.
Organizace v průběhu roku účtuje přijaté zálohy za teplo od odběratelů na účet 324 –
Krátkodobé přijaté zálohy a úhradu záloh za teplo dodavateli na účet 314 – krátkodobé
poskytnuté zálohy. Na konci účetního období dojde k ročnímu vyúčtování tepla a zúčtování
záloh ve sledovaném roce, kdy dojde ke srovnání účtu 324 – Krátkodobé přijaté zálohy a
zaúčtování tržeb za teplo na výnosový účet 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků. Přijaté
zálohy za teplo od odběratelů jsou příspěvkovou organizací stanoveny v takové výši, aby
odpovídaly současným cenám tepla a příspěvková organizace se nedostala do ztráty.
Technická služba města Toužim
náklady hlavní činnosti
výnosy hlavní činnosti
výsledek hospodaření
fond odměn
fond FKSP
rezervní fond
investiční fond

7.068.117,76 Kč
8.309.433,00 Kč
1 241 315,24 Kč
0,00 Kč
92.042,50 Kč
857.615,54 Kč
599.102,13 Kč

Z předložených výkazů vyplývá, že příspěvkové organizace za I. pololetí 2017 hospodařily
s kladným výsledkem hospodaření, kromě příspěvkové organizace Teplárenství města
Toužim, jejíž ztráta je však pouze fiktivní, tak jak bylo výše zdůvodněno.
Zastupitelstvo bere zprávu o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města
Toužim za I. pololetí letošního roku na vědomí.
K bodu 12 : Projednání Plánu odpadového hospodářství města Toužim.
P. starosta zahájil projednání Plánu odpadového hospodářství města Toužim na období
2017-2021 a předal slovo pí Michalové, která podrobně seznámila členy zastupitelstva
s uvedeným plánem. Povinnost zpracovat tento plán vychází ze zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Plán odpadového hospodářství města musí být v souladu se závaznou částí Plánu
odpadového hospodářství Karlovarského kraje. Hlavní cíle Plánu odpadového hospodářství
Karlovarského kraje se soustředí na snížení skládkování a zvýšení využívání odpadů, ale také
na předcházení vzniku odpadů. Město Toužim má velmi dobré výsledky v plnění cíle
k opětovnému využití – recyklaci alespoň 50% papíru, skla, plastů a kovů z komunálních

odpadů. Nový cíl využívat směsné komunální odpady a s tím spojené odklonění od
skládkování do roku 2024, město Toužim zatím do roku 2015 neplnilo. Směsné komunální
odpady byly odstraňovány skládkováním, jedinou možností odklonu odpadů od skládkování
je zvyšování podílu vytříděných odpadů. Požadavek na snížení skládkování biologicky
rozložitelných komunálních odpadů do roku 2020 není zatím zcela naplňován. V roce 2015 se
skládkovalo přibližně 125 kg biologicky rozložitelných komunálních odpadů na obyvatele.
Pro naplňování dlouhodobých cílů právní úpravy ČR a EU, zejména požadavku na výrazné
snížení množství skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů do roku
2020, ukončení skládkování směsných komunálních odpadů od roku 2024 a zajištění
požadovaného podílu využitých odpadů, bude v příštích letech nutné nadále posilovat systém
odděleného sběru bioodpadů, papíru, plastů a skla. Kromě rozšíření odděleného sběru na
celém území města bude třeba zvýšit i oddělený sběr textilu a kovů. Rovněž je nutné najít do
budoucna možnosti odbytu směsných komunálních odpadů k energetickému využití a
zachovat dostupnost sběrného dvora.
Plán odpadového hospodářství města Toužim se zpracovává na pět let, tj. od roku
2017 do 2021, přičemž účelem plánu je splnit cíle a opatření závazné části. Plán odpadového
hospodářství se skládá ze tří částí - analytická část, závazná část a část směrná. V závazné
části plánu je uvedeno předcházení vzniku odpadů s respektem na Plán odpadového
hospodářství České republiky a Plán odpadového hospodářství kraje. V analytické části je
bližší posouzení druhu a množství zdroje vznikajících komunálních a jiných odpadů. Ve
směrné části se rozvíjí cíle, které nás čekají.
Plán odpadového hospodářství města Toužim vychází z analýzy stávajícího stavu
odpadového hospodářství na území města Toužim a je ze zákona závazným podkladem pro
rozhodovací a jiné činnosti města v odpadovém hospodářství. Jádrem dokumentu jsou cíle a
opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území města Toužim.
P. starosta poděkoval pí Michalové a doplnil informaci s ohledem na energetické
využití odpadu. Město Toužim je akcionářem společnosti Krajská odpadová společnost, která
byla založena Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary za účelem zajištění
energetického využití odpadů pro obce, které se přihlásí do projektu v rámci Karlovarského
kraje. Tento projekt běží již delší dobu a stále se čeká na novelu zákona o odpadech, který
stanový přesné termíny. Novela se stále odkládá, a až bude platit, nezbude než ze dne na den
přejít ze skládkování na energetické využívání odpadů. Jinak se za skládkování budou platit
vysoké částky.
Návrh usnesení č. 13/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje Plán odpadového hospodářství města Toužim na období 2017
až 2021, v předloženém znění.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 13/3/2017 bylo přijato.

K bodu 13 : Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje o poskytnutí dotace na rok
2018.
P. starosta předložil zastupitelstvu žádost HZS Karlovarského kraje, o poskytnutí
finančních prostředků - dotace na rok 2018. HZS Karlovarského kraje požaduje finanční
prostředky na investiční výdaje - na pořízení záložního zdroje elektrické energiepro stanici
Toužim a požaduje částku ve výši 250.000,- Kč. Město již sedmým rokem poskytuje finanční
prostředky, které jsou využívány dle potřeb stanice v Toužimi. V letech 2011 až 2017 byly
poskytnuty dotace v celkové výši 1.533.674,- Kč.
Návrh usnesení č. 14/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč pro HZS
Karlovarského kraje, stanici Toužim, s tím, že částka 250.000,- Kč bude zařazena do návrhu
rozpočtu města Toužim na rok 2018.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 14/3/2017 bylo přijato.
K bodu 14 : Projednání veřejnoprávní smlouvy o zajištění zájmového vzdělávání.
P. starosta seznámil zastupitelstvo s veřejnoprávní smlouvou mezi městem Toužim a
Statutárním městem Karlovy Vary ohledně zajištění zájmového vzdělávání. Předmětem
veřejnoprávní smlouvy je zajištění plnění zájmového vzdělávání dětí s místem trvalého
pobytu na území města Toužim, které se nemohou vzdělávat ve školských zařízeních pro
zájmové vzdělávání města Toužim, jelikož takové školské zařízení pro zájmové vzdělávání
není městem Toužim zřízeno. Statutární město Karlovy Vary je zřizovatelem příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovského 9, se sídlem Čankovského 35/9,
360 05 Karlovy Vary, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
podle ustanovení § 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Doplnila zastupitelka pí. Mgr. Zemanová, novelou školského zákona došlo k tomu, že
školy jako takové zájmovou činnost konat nesmí, proto je potřebné smlouvu uzavřít, obdobné
to bylo i v loňském roce. Dále podrobně informovala a vysvětlila zastupitelům danou
problematiku.
P. starosta doplnil, že činnost bude probíhat jak v budově ZŠ Toužim, tak v budově ZŠ
a MŠ Toužim, a proto do smlouvy nechá zapracovat obě školy.
Zastupitel MUDr. Hlous se dotázal, zda se v loňském roce město podílelo na
mzdových nákladech.
Zastupitelka pí. Mgr. Zemanová odpověděla, že ne, že mzdové náklady dostal Dům
mládeže ze státního rozpočtu.

Návrh usnesení č. 15/3/2017:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim,
Sídliště 428, Toužim, a Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy
Vary, na zajištění zájmového vzdělávání dětí s místem trvalého pobytu na území města
Toužim, s platností do 31. 8. 2018.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
0

Usnesení č. 15/3/2017 bylo přijato.

K bodu 15 : Diskuze.
Občan ***** se dotázal na chodník na hřbitov a na desinfekci kontejnerů na
komunální odpad.
Pí Michalová uvedla, že se domluví s ředitelem TSM Toužim.
P. starosta uvedl, že kontejnery vyplachují. Co se týče chodníku, tak uvedl, že zítra má
proběhnout schůzka s pracovníkem Českých drah, a věc se bude řešit na místě, na přejezdu.
Pokud se dohodnou, tak předpokládá, že se během zimy stihnou projednat veškeré písemnosti
a příští rok by chodník měl být vybudován.
Zastupitel Petr Vlček se vrátil k e-mailové konverzaci s ním a s p. tajemníkem, která
se týkala doplňkové činnosti příspěvkové organizace TSM Toužim. Tajemník mu zaslal
následující: Doplňková činnost navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí
zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně. Zastupitel Petr Vlček uvedl, že to v hospodaření nebylo uvedeno
odděleně, možná to tam nepatří. Dále mu tajemník poslal zřizovací listinu TSM Toužim, kde
je jako doplňková činnost uvedená pouze doprava. Nerozumí tomu, co TSM Toužim tedy
provádí za doplňkovou činnost.
Pí Krátká, TSM Toužim doplňkovou činnost nevykonávají a tak nemůže být
v hospodaření zahrnuta. Doplňková činnost je nad rámec a i kdyby dělali doplňkovou činnost,
tak zisk z doplňkové činnosti musí použít na hlavní činnost, nesmí to dát na něco jiného.
Zastupitel Petr Vlček o hlavní a doplňkové činnosti TSM Toužim dále diskutoval s pí
Krátkou.
Zastupitel Petr Vlček se dále zeptal na dokončení parkoviště před jejich domem.
Nikdo tam nepracuje, trvá to dlouho, už to mohlo být hotové.
P. starosta uvedl, že termín dokončení stavby je letos na konci listopadu, což je
uvedeno ve smlouvě.

Zastupitel Petr Vlček namítal uzavření smlouvy na dobu pěti měsíců a dále se dotázal
p. starosty, jak je spokojen se Škodou Superb, kterou si pořídil podvodem.
P. starosta dotaz nekomentoval.
Občan ***** se dotázal na kapličku v Lachovicích, na původní dveře, které kaplička
měla před rekonstrukcí.
P. starosta uvedl, že část dveří byla repasována a v současné době nedokáže
odpovědět, co se stalo s jejich zbývající částí. Slíbil, že zjistí, co se s nimi stalo.
Občan ***** se dotázal na kostel Narození Panny Marie v Toužimi.
P. starosta uvedl, že kostel je již delší dobu ve vlastnictví města. V letošním roce se
dokončila fasáda, pro příští rok se připravuje pokračování projektu, který připravilo ještě
Biskupství Plzeň, a to odvedení srážkových vod od zákristie, protože tam zatéká. Pokud se
jedná o využití, tak cca za čtrnáct dní je koncert a před třemi měsíci byl také koncert. Takže
ve spolupráci s Infocentrem se provádí kulturní akce, které se tam hodí, a které se ve
spolupráci s farností dají uspořádat. Další koncept prozatím není.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
K bodu 16 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast a v 19:07 hodin ukončil
zasedání zastupitelstva a připomněl, že příští zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 7.
prosince 2017.
Zapsal: Charvát
V Toužimi, dne 11. září 2017

….………………………..
Alexandr ŽÁK
starosta

Ověřovatelé:

……………………………
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ

……………………………
MUDr. Richard HLOUS

