Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 2/2017
Datum: 8. 6. 2017
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 2 konaného dne 8. června 2017
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluveni: Renata Páníková, Bc. Robert Hrůza – dostavil se v 17:45 hodin

Program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrženého programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva předsedy kontrolního výboru
5. Zpráva předsedy finančního výboru
6. Projednání návrhu stavební komise
7. Projednání návrhu na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku
8. Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
9. Projednání účetní závěrky města Toužim za rok 2016
10. Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2016, včetně výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2016
11. Diskuze
12. Závěr
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. Konstatoval, že
přítomností 13 členů zastupitelstva je 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 navrhl doplnit program o následující dva body:
• Projednání zaznamenávání hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje, aby ve všech usneseních z jednání rady a
zastupitelstva, byly výsledky hlasování zaznamenávány a v zápisech uváděny také jmenovitě.
• Projednání nákupu služebního vozidla zn. ŠKODA SUPERB L&K.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zrušení kupní smlouvy o prodeji automobilu.
P. starosta doplnil - bod jedna se týká jednacích řádů jak rady, tak zastupitelstva. Navrhovaný
bod by měl být spíše - návrh na doplnění či změnu jednacích řádů. Druhý bod je jasný.
Uvedené body se zařadí na konec pod č. 11 a 12 a původní body budou pod č. 13 a 14.
P. starosta nechal o jednotlivých návrzích hlasovat.
Návrh usnesení č. 1a/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu - Projednání zaznamenávání hlasování.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

3
6
4

Usnesení č. 1a/2/2017 nebylo přijato.
Návrh usnesení č. 1b/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu - Projednání nákupu služebního vozidla zn. ŠKODA
SUPERB L&K
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

1
9
3

Usnesení č. 1b/2/2017 nebylo přijato.
Po tomto nechal p. starosta hlasovat o původním programu zasedání Zastupitelstva města
Toužim.
Návrh usnesení č. 1c/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje původní program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
1
0

Usnesení č. 1c/2/2017 bylo přijato.
K bodu 3 : Volba ověřovatelů zápisu.
P. starosta navrhl do komise pro ověření zápisu p. Ing. Jiřího Horníka, DiS. a p.
Marka Daňka.
Návrh usnesení č. 2/2/2017:

Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

p. Ing. Jiřího Horníka, DiS.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

p. Marka Daňka
Hlasování:

Usnesení č. 2/2/2017 bylo přijato.
K bodu 4 : 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. 5/4/2016 – smlouva na zakoupení pozemku p. č. 1459/30 o výměře 3 752 m2 a p.
č. 1459/36 o výměře 126 m2 v k. ú. Toužim – kupní smlouva zapsána v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 12/1/2017 – uzavřena kupní smlouva na odkoupení části pozemku p. č. 35 v k. ú.
Políkno u Toužimi s p. ***** *****, bytem ***** – kupní cena uhrazena, zapsáno v katastru
nemovitostí.
Usnesení č. 13/1/2017 – uzavřena kupní smlouva na odkoupení pozemku p. č. 89/3 o výměře
99 m2 v k. ú. Třebouň s p. ***** *****, bytem ***** - kupní cena uhrazena, zapsáno
v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 15/1/2017 – žádost o odkoupení části pozemku p. č. st. 502 v k. ú. Toužim od
společnosti Jednota, spotřební družstvo v Toužimi, nám. J. z Poděbrad č. p. 106 – oslovená
společnost odkoupení zamítla.
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
P. starosta doplnil – hovořil s p. ***** o odkupu pozemku spol. Jednota, který byl
projednáván na minulém zasedání zastupitelstva. Po domluvě, není vyloučeno další jednání o
odkupu menší části pozemku, než se požadovalo.
Návrh usnesení č. 3/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 3/2/2017 bylo přijato.

K bodu 5 : Zpráva předsedy finančního výboru.
P. Ženíšek, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu finančního
výboru, který se zabýval rozpočtovými opatřeními č. 12/2017 - 25/2017.
RO 12/2017 – částka 49.000,- Kč – změna paragrafu – plán odpadového hospodářství.
RO 13/2017 – částka 1.600,- Kč – nákup program Windows 7 Professional 32-bit pro
organizační složku Městské policie Toužim.
RO 14/2017 – částka 130.000,- Kč – odstranění kabelové skříně na stavbu parkoviště pro
osobní automobily na pozemku p. č. st. 316/1 a 316/2 (bývalé kino)
RO 15/2017 – částka 20.000,- Kč – zaměření chodníků ve Farní ulici a nákup zabraňovacích
sloupků.
RO 16/2017 – částka 82.000,- Kč – přesun rozpočtových prostředků pro poskytnutí dotace z
rozpočtu města Toužim.
RO 17/2017 – částka 7.000,- Kč – pokuta a náklady řízení od Státní energetické inspekce v
Plzni za nezajištění vyvěšení průkazů energetické náročnosti budov v celém rozsahu.
RO 18/2017 – částka 28.000,- Kč – změna paragrafu rozpočtové skladby na výdaje pro osadní
výbory.
RO 19/2017 – částka 8.000 Kč – nákup lavice do kapličky v obci Luhov
RO 20/2017 – částka 613.452,60 Kč – dotace MŠMT na project “Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování” pro ZŠ Toužim.
RO 21/2017 – částka 171.000,- Kč – na vybudování školní družiny v přízemí budovy ZŠ a
MŠ Toužim.
RO 22/2017 – částka 659.700,- Kč – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na sociální služby
v roce 2017.
RO 23/2017 – částka 323.967,- Kč – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon
sociální práce v roce 2017.
RO 24/2017 – částka 18.000,- Kč – zvýšení členského příspěvku v roce 2017 Svazek obcí
Doupovské hory.
RO 25/2017 – částka 46.000,- Kč – dohoda o provedení práce JSDH Toužim.
Všechna rozpočtová opatření byla finančním výborem zastupitelstva města Toužim
schválena.
Členové zastupitelstva obdrželi k jednání i poslední dvě rozpočtová opatření č. 26 a 27, které
finanční výbor zatím neprojednal. Jedná se o rozpočtová opatření:
RO 26/2017 – částka 17.000,- Kč – rozšíření upgrade na SW centrální Pbx město Toužim
RO 27/2017 – částka 1.800.000,- Kč – výstavba parkoviště „Toužim, Zámecká ulice –
doprava v klidu”.
P. starosta se dotázal na připomínky či doplnění.
Zastupitel p. Petr Vlček – dotázal se na rozpočtové opatření č. 21/2017 – vybudování školní
družiny v přízemí budovy ZŠ a MŠ Toužim, nikde nenašel schválení radou.
P. starosta – šatny se předělaly na třídu školní družiny. Rada schválila přesun finančních
prostředků, a vybudování družiny uhradila škola.
Zastupitel Petr Vlček – k čemu jsou ve Farní ulici zabraňovací sloupky?
P. starosta uvedl, že jsou tam proto, aby v okamžiku, kdy na silnici nevhodně parkuje vozidlo,
řidiči nevjížděli na chodník a tím jej nepoškozovali.

P. starosta se opět dotázal na připomínky ke zprávě finančního výboru.
Přihlásil se občan *****, který kritizoval úzké komunikace na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Zastupitel Petr Vlček – dotázal se na poslední rozpočtové opatření – výstavba parkoviště
„Toužim, Zámecká ulice – doprava v klidu”. Co za 1.800.000,- Kč, dostaneme?
P. starosta – bude vybudováno parkoviště – podélné stání u domu č. p. 499 – 503, a 12 – 15
kolmých stání u č. p. 504 - 507.
Návrh usnesení č. 4/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a schvaluje provedená
rozpočtová opatření č. 12/2017 – 27/2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

Usnesení č. 4/2/2017

13
0
0

bylo přijato.

K bodu 6 : Projednání návrhu stavební komise.
P. starosta požádal pí Šnoblovou o přednesení návrhu stavební komise.
a) Zastupitelstvo projednalo žádost spol. NB Product, s. r. o., provozovna v Teplé,
Nádražní 434, zastoupena panem *****, o směnu pozemků vč. porostů tak, že město
získá pozemky parc. č. 176/2 – trvalý travní porost o výměře 2.975 m2 a parc. č.
1933/4 – lesní pozemek o výměře 3.982 m2, celkem získá pozemky o výměře 6.957
m2 v k. ú. Třebouň v hodnotě 49.800,- Kč, dle znaleckého posudku, a žadateli předá
nově vzniklý pozemek parc. č. 251/7 – lesní pozemek o výměře 1.619 m2, který vznikl
sloučením části p. p. č. 251/5 dílu „a“ o výměře 1.257 m2 s částí p. p. č. 274/2 dílem
„b“ o výměře 362 m2 dle geometrického plánu č. 31-107/2016 a dále předá pozemek
parc. č. 291/1 – lesní pozemek o výměře 4.750 m2, žadatel celkem získá pozemky o
výměře 6.369 m2 v katastrálním území Dřevohryzy v hodnotě 75.130,- Kč, dle
znaleckého posudku, a zároveň žadatel spol. NB Product, s. r. o. uhradí městu Toužim
částku ve výši 25.330,- Kč.
Návrh usnesení č. 5/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků a porostů včetně finančního vyrovnání tak, že město
Toužim získá pozemky parc. č. 176/2 a 1933/4 o celkové výměře 6.957 m2 v katastrálním
území Třebouň a žadateli spol. NB Product, s. r. o., provozovna v Teplé, Nádražní 434,
zastoupené panem *****, předá nově vzniklý pozemek parc. č. 251/7 a pozemek parc. č.
291/1 o celkové výměře 6.369 m2 v katastrálním území Dřevohryzy a žadatel spol. NB
Product, s. r. o. uhradí městu Toužim částku ve výši 25.330,- Kč, veškeré náklady spojené
s tímto převodem hradí žadatel.
Hlasování:

pro návrh
13
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 5/2/2017 bylo přijato.

b) Zastupitelstvo projednalo žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Pobočky v Karlových Varech, o schválení
Smlouvy o udělení souhlasu k provedení výstavby polních cest vedlejších VPC1, VPC2,
VPC5 a realizaci lokálního biokoridoru LBK 35A a 35C. Umístěním stavby polních cest
budou dotčeny pozemky parc. č. 954, 976, 980, 989, 1005 a realizací lokálního biokoridoru
(výstavba zeleně) budou dotčeny pozemky parc. č. 950, 951 a 955 ve vlastnictví Města
Toužim vedené na LV č. 1 v k. ú. Radyně.
Návrh usnesení č. 6/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít se Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým
úřadem pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy
Vary, Smlouvu 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 LBK 35A a 35C na pozemkových parcelách č. 950, 951 a
955 v k.ú. Radyně“, vše ve vlastnictví města Toužim vedené na listu vlastnictví č. 1 v k.ú.
Radyně.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 6/2/2017 bylo přijato.
K bodu 7 : Projednání návrhů na vyřazení majetku.
P. starosta vyzval pí. Šnoblovou, aby přednesla zprávu o návrhu na vyřazení majetku.
a) Návrh na vyřazení počítačové sestavy z majetku Města Toužim:
Zastupitelstvo projednalo návrh likvidační komise na vyřazení majetku – PC HP dc7600,
inventární č. 1922, pořízené v roce 2006 za částku 25.092,- Kč. Počítačová sestava je
zastaralá, přehřívá se a není předpoklad na další využití. Nikdo z přítomných členů
zastupitelstva neměl k návrhu na vyřazení připomínku.
Návrh usnesení č. 7/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení počítačové sestavy HP dc7600, inventární č.1922, pořízené
v roce 2006 za částku 25.092,- Kč z majetku Města Toužim, Sídliště 428, Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 7/2/2017 bylo přijato.

b) Návrh na vyřazení majetku Technických služeb města Toužim:
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitele Technických služeb města Toužim o vyřazení
notebooku, 2 ks velkoobjemových kontejnerů a bubnové rotační sekačky. Majetek je
nefunkční, zrezivělý, neopravitelný a nedá se již dále používat:
inv. č. 61 notebook,
inv. č. 167 otevřený velkoobjemový kontejner,
inv. č. 168 velkoobjemový kontejner,
inv. č. 246 bubnová rotační sekačka,

pořízený 08.06.2010
pořízený 17.10.1985
pořízený 03.10.1985
pořízená 10.07.1996

za 22.788,- Kč
za 20.100,- Kč
za 20.100,- Kč
za 28.601,- Kč

Návrh usnesení č. 8/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení notebooku pořízeného v roce 2010 za částku 22.788,- Kč,
inventární č. 61, 2 ks velkoobjemových kontejnerů pořízených v roce 1985 za částku 20.100,Kč/ks, inventární č. 167 a 168, bubnové rotační sekačky pořízené v roce 1996 za částku
28.601,- Kč, inventární č. 246, z majetku p.o. Technická služba města Toužim, Plzeňská 333,
Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 8/2/2017 bylo přijato.
c) Návrh na vyřazení počítačové sestavy z majetku MŠ Toužim:
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky MŠ Toužim o vyřazení počítačové sestavy,
inventární č. 7 204000/06, pořízené v roce 2006 za částku 42.990,- Kč. Počítačová sestava je
zastaralá, vyřazena z provozu a není předpoklad na další využití. Nikdo z přítomných členů
zastupitelstva neměl k návrhu na vyřazení připomínku.
Návrh usnesení č. 9/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení počítačové sestavy, inventární č. 7 204000/06, pořízené za
částku 42.990,- Kč z majetku p.o. Mateřská škola Toužim, Sídliště 429, Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 9/2/2017 bylo přijato.
d) Návrh na vyřazení majetku „Projekt na šatny“ z majetku ZŠ Toužim:
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky ZŠ Toužim o vyřazení majetku „Projekt na
šatny“, inventární č. 647, rok pořízení 2002 za částku 30.000,- Kč. Projekt se nikdy

nerealizoval, je zastaralý a nelze jej dál využít. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva neměl
k návrhu na vyřazení připomínku.
Návrh usnesení č. 10/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení „Projektu na šatny“, inventární č. 647, rok pořízení 2002 za
částku 30.000,- Kč z majetku p.o. Základní škola Toužim, Plzeňská 395, Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 10/2/2017 bylo přijato.
K bodu 8 : Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro rok 2017.
a) P. starosta předložil zastupitelstvu veřejnoprávní smlouvu mezi městem Toužim a
SK Toužim – oddíl kopané, Školní 492, Toužim, ohledně poskytnutí dotace na rok 2017. SK
Toužim – oddíl kopané žádal o dotaci v celkové výši 115.000,- Kč na činnost v roce 2017.
Zastupitelstvo usnesením č. 8/1/2017 ze dne 8. 3. 2017 schválilo dotaci ve výši 86.000,- Kč.
K uvedenému bodu neměl nikdo připomínky.
Pozn. V 17:45 hodin se na zasedání zastupitelstva dostavil zastupitel Bc. Robert Hrůza.
P. starosta konstatoval, že tímto se počet zastupitelů zvýšil na 14.
Návrh usnesení č. 11/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim a SK Toužim
– oddíl kopané, Školní 492, Toužim na poskytnutí dotace ve výši 86.000,- Kč na zajištění
činnosti v roce 2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 11/2/2017 bylo přijato.
b) P. starosta předložil zastupitelstvu veřejnoprávní smlouvu mezi městem Toužim a
spolkem Živý zámek Toužim, z. s., Na Výsluní 346, Toužim, ohledně poskytnutí dotace na
rok 2017. Spolek Živý zámek Toužim, z. s., žádal o dotaci v celkové výši 52.000,- Kč na
činnost v roce 2017. Zastupitelstvo usnesením č. 9/1/2017 ze dne 8. 3. 2017 uvedenou dotaci
schválilo.
Zastupitel p. Ing. Jiří Horní, DiS., upozornil na chybné datum ve smlouvě.
P. starosta poděkoval za upozornění s tím, že datum bude opraven.
K uvedenému bodu neměl nikdo další připomínky.

Návrh usnesení č. 12/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim a spolkem
Živý zámek Toužim, z. s., Na Výsluní 346, Toužim, na poskytnutí dotace ve výši 52 000,- Kč
na zajištění činnosti v roce 2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 12/2/2017 bylo přijato.
K bodu 9 : Projednání účetní závěrky města Toužim za rok 2016.
P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké, která
podrobně seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření města v roce 2016. Finanční
výkaz Rozvaha podává přehled o majetku města (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech).
Dle rozvahy k 31.12.2016 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

419 767 tis. Kč
376 971 tis. Kč
2 344 tis. Kč
373 975 tis. Kč
652 tis. Kč
0
42 796 tis. Kč
7 tis. Kč
1 962 tis. Kč
40 827 tis. Kč

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

419 767 tis. Kč
409 383 tis. Kč
309 989 tis. Kč
213 tis. Kč
99 181 tis. Kč
10 384 tis. Kč
0
7 288 tis. Kč
3 096 tis. Kč

Stálá aktiva i oběžná aktiva jsou vyšší oproti roku 2015, a to díky nárůstu dlouhodobého
hmotného majetku a nárůstu krátkodobého finančního majetku.
Z Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2016 vyplývá:
Náklady celkem
Náklady z činnosti
Finanční náklady

Běžné účetní období
43 474 tis. Kč
23 257 tis. Kč
113 tis. Kč

Minulé účetní období
47 988 tis. Kč
28 787 tis. Kč
114 tis. Kč

Náklady na transfery
Daň z příjmů

18 866 tis. Kč
1 238 tis. Kč

17 565 tis. Kč
1 522 tis. Kč

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

66 315 tis. Kč
7 408 tis. Kč
273 tis. Kč
6 701 tis. Kč
51 933 tis. Kč

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

Výsledek hospodaření

22 841 tis. Kč

17 957 tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období města Toužim dle Výkazu zisku a ztráty za
rok 2016 byl ve výši 22 841 tis. Kč.
K předložené zprávě neměl nikdo další dotazy nebo připomínky.
Návrh usnesení č. 13/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) výsledek hospodaření města Toužim za rok 2016,
b) účetní závěrku města Toužim za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2016.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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Usnesení č. 13/2/2017 bylo přijato.
K bodu 10 : Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2016, včetně výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2016
P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké.
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 2016 obsahuje
tyto údaje:
• daňové příjmy byly naplněny na
128,73 % upraveného rozpočtu
• nedaňové příjmy byly naplněny na
119,00 % upraveného rozpočtu
• kapitálové příjmy byly naplněny na
> 1000 % upraveného rozpočtu
• městu byly poskytnuty dotace v celkové výši
14 900 tis. Kč
Příjmy celkem
73 803 tis. Kč
tj. 121,08 % upraveného rozpočtu
• běžné výdaje byly čerpány na
• kapitálové výdaje byly čerpány na
Výdaje celkem
56 281 tis. Kč

93,65 % upraveného rozpočtu
88,43 % upraveného rozpočtu
tj. 91,94 % upraveného rozpočtu

Stav na bankovních účtech k 31.12.2016 činila částka 40 302 585,40 Kč.
Stav na úvěrovém účtu k 31.12.2016 činila částka
- 7 050 000,00 Kč.
Ukazatel dluhové služby města je na nízké úrovni, hodnota činí 6,11 %.
Meziroční vývoj rozpočtu (v tis. Kč)
Rok:
Příjmy:
Výdaje:
Saldo:

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

2016
73 803
56 281
17 522

Město Toužim má zřízen pouze jeden peněžní fond – sociální fond, se zůstatkem
k 31.12.2016, ve výši 213.080,34 Kč.
Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 14.900.308,37 Kč. Všechny dotace byly
vyčerpány a řádně v termínu vyúčtovány.
Příspěvkové organizace dosáhly zisku v celkové výši 935.523,70 Kč. Rada města na své
schůzi č. 5, konané dne 13. března 2017, schválila usnesením č. 11/5/2017 hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2016 a rozhodla o převedení zlepšeného výsledku
hospodaření do fondů. Společnost Městské lesy Toužim s.r.o., hospodařila v roce 2016 se
ztrátou 1 395 tis. Kč. Ztráta, která vznikla, byla krytá z finančního výsledku z let předchozích.
Pohledávky města k 31.12.2016 byly ve výši 2.105.684,14 Kč. Město nemělo ke konci roku
2016 žádné dlouhodobé pohledávky. V roce 2016 nebyly odepsány žádné pohledávky města
Toužim.
Město Toužim poskytlo ze svého rozpočtu v roce 2016 dotace v celkové výši 1.880.000 Kč.
Všechny dotace byly řádně schváleny radou či zastupitelstvem města. Na základě řádného
vyúčtování byly dotace vráceny zpět do rozpočtu města v celkové výši 1 Kč.
Přezkoumání hospodaření města Toužim provedli pověření pracovníci Krajského
úřadu Karlovarského kraje ve dnech 24.10.2016 – 25.10.2016 a ve dnech 11.04.2017 –
12.04.2017 s tímto závěrem:
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok nebyly zjištěny
chyby a nedostatky,
b) při prvním dílčím přezkoumání za rok 2016 byla zjištěna následující méně závažná
chyba a nedostatek:
Porušený právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 4, 5 – Při schvalování rozpočtu nebylo
uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.
• Rozpočet města Toužim na rok 2016 schválen zastupitelstvem města dne 10.12.2015,
usnesením číslo 11/5/2015 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 44.434.000,- Kč. Ve
skutečnosti však byl rozpočet města sestaven jako přebytkový. Příjmy ve výši 44.634.000,Kč, výdaje ve výši 40.194.000,- Kč s přebytkem ve výši 4.400.000,- Kč, který bude použit ke
splátkám úvěrů – NENAPRAVENO.
Porušený právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů § 4 odst. 8 – Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.

• Město Toužim nedodrželo pro účtování o tvorbě a čerpání fondů územně
samosprávných celků účetní metodu, kterou si samo zvolilo – NAPRAVENO. Účetní
jednotka účtovala o fondech v souladu se zákonem.
nebyly zjištěny závažné nedostatky.
II. Při přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2016 byla zjištěna méně
závažná chyba a nedostatek (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:
Porušený právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 4, 5 – Při schvalování rozpočtu nebylo
uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.
• Rozpočet města Toužim na rok 2016 schválen zastupitelstvem města dne 10.12.2015,
usnesením číslo 11/5/2015 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 44.434.000,- Kč. Ve
skutečnosti však byl rozpočet města sestaven jako přebytkový. Příjmy ve výši 44.634.000,Kč, výdaje ve výši 40.194.000,- Kč s přebytkem ve výši 4.400.000,- Kč, který bude použit ke
splátkám úvěrů.
Porušený právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, § 219 odst.1 – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele
smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech změn a dodatků v souladu se zákonem.
• Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 2 ze dne 17.10.2016 ke
Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku do 15 dnů od jeho uzavření, ale až dne 13.12.2016.
Porušený právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) – ČÚS
č. 709 bod 4.2 – Územní celek nedodržel postup účtování na účtu 403 – Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku.
• Účetní jednotka zaúčtovala nesprávně investiční transfer (z pol. 4222) od Krajského
úřadu Karlovarského kraje na výnosový účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních
institucí z transferů místo na rozvahový účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku.
byl zjištěn nedostatek (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):
c4 – porušení povinnosti
• Rada obce nerozhodla o ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Při přezkoumání hospodaření města Toužim za daný rok se neuvádí žádná rizika.
III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku územního celku k 31.12.2016 (§10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004
Sb.):
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2,35 %
8,53 %
0,84 %

P. starosta poděkoval rozpočtářce pí. Krátké za rozsáhlou zprávu a dotázal se na připomínky.

Zastupitel Petr Vlček – Co znamená, že Technická služba města Toužim neprovozuje
doplňkovou činnost. Odpověděla a vysvětlila pí. Krátká. Ve zřizovací listině TSM je
uvedeno, že mají pouze hlavní činnost. Úklid, opravy a další spadá do jejich hlavní činnosti.
Zastupitel Petr Vlček – dotázal se na hospodaření spol. Městské lesy, s.r.o., s tím, že p.
zastupitel Bc. Hrůza sliboval zisky v řádech milionů. Odpověděl zastupitel Bc. Hrůza –
z výkazů je zřejmé, že náklady byly teď vyšší než výnosy. Je to z toho důvodu, že je nastaven
odvod do města za pronájem pozemků poměrně dost vysoko a tím pádem se tento rok, díky
tomu, že byla kůrovcová kalamita a byly nízké ceny, tak se nepodařilo toho prodat tolik, jako
v předešlých letech.
Občan ***** se vyjádřil k doplňkové činnosti a úklidu ve městě. P. starosta opět vysvětlil
doplňkovou činnost společně se zastupitelkou Mgr. Zemanovou.
Zastupitel Ing. Ženíšek připomenul, že se projednává bod 10, neprojednává se úklid sněhu,
požádal o návrat k projednávanému bodu.
Zastupitel Petr Vlček – uvedl, že zastupitelé jsou zde jednou za tři měsíce a tak by mohli
naslouchat občanům, kteří na zasedání přišli.
Nikdo další neměl k projednávanému bodu připomínky.
Návrh usnesení č. 14/2/2017:
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet města za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
• město Toužim bude dodržovat ustanovení § 4 odst. 4, 5 zákona č 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
• město Toužim bude zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejnou
zakázku včetně jejich změn v souladu s § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
• město Toužim bude dodržovat Český účetní standard č. 709 bod 4.2.
• město Toužim bude dodržovat ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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Usnesení č. 14/2/2017 bylo přijato.
K bodu 11 : Diskuze.
V rámci diskuze se projednávalo hlasování rady a zastupitelstva s uváděním
konkrétních jmen, kdo jak hlasoval. Nikdo ze zastupitelů se k dotazu zastupitele Petra Vlčka
nevyjádřil.
Vedla se rozsáhlá diskuze k nákupu nového služebního vozidla, zastupitel Petr Vlček
s nákupem vozidla nesouhlasil, oproti všem ostatním zastupitelům. Do diskuze se zapojil
občan ***** a občan *****, kteří s nákupem uvedeného vozidla také nesouhlasili.
Dále se diskutovalo o vodovodu v Kojšovicích, rekonstrukci fotbalového hřiště včetně
dotace, úklidu chodníků a poškozených komunikací. P. starosta v rámci diskuze odpověděl na
veškeré položené otázky.

K bodu 12 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast a v 18:50 hod. ukončil
zasedání zastupitelstva a připomněl, že příští zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 7. září
2017.
Zapsal: Charvát
Toužim dne 9. června 2017

…………………………….
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta a ověřovatel

Ověřovatelé:

….…………………..
Alexandr ŽÁK
starosta

……………………………
Marek Daněk

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.

