Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 1/2017
Datum: 8. 3. 2017
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 1 konaného dne 8. března 2017
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluveni: Karel Štumpa a Bc. Robert Hrůza

Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
3. Odsouhlasení navrženého programu
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Zpráva předsedy kontrolního výboru
6. Zpráva předsedy finančního výboru
7. Projednání návrhu na doplnění člena školské rady při ZŠ Toužim
8. Projednání změn položek rozpočtové skladby v rozpočtu na rok 2017
9. Projednání nákupu služebního vozidla
10. Projednání informace o hospodaření města Toužim v roce 2016
11. Zpráva o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., v roce 2016
12. Projednání žádosti o poskytnutí dotací
13. Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro HZS Karlovarského kraje
14. Projednání záměru na prodej pozemku
15. Projednání žádosti o prodej nemovitého majetku
16. Projednání návrhu na odkoupení nemovitého majetku
17. Projednání inventarizační zprávy o provedení inventarizace v roce 2016
18. Projednání návrhů na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku
19. Projednání novelizovaného nařízení vlády o odměnách neuvolněným členům
zastupitelstva
20. Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny ZŠaMŠ Toužim (bod doplněn)
21. Projednání dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 17/2016 o poskytnutí dotace pro
Římskokatolickou farnost Toužim (bod doplněn)
22. Diskuze
23. Závěr
K bodu 1 : Zahájení
P. starosta zahájil v 17:00 hod. zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Dále představil ve
funkci nového tajemníka p. Charváta, který nastoupil po p. Šimonovském, který se vzdal
funkce k 10. 2. 2017.

K bodu 2 : Složení slibu nového člena zastupitelstva.
P. starosta přivítal nového člena zastupitelstva, pana Marka Daňka, který nastupuje po paní
Růženě Darulové, která na mandát člena zastupitelstva rezignovala dne 30. 1. 2017.
P. starosta vyzval p. tajemníka k přečtení slibu člena zastupitelstva a následně pan Marek
Daněk složil slib a podepsal prohlášení. Tímto aktem se stal právoplatným členem
zastupitelstva.
P. starosta poděkoval panu Daňkovi a konstatoval, že přítomností 13 členů zastupitelstva je
zasedání usnášeníschopné.
K bodu 3 : Odsouhlasení navrženého programu.
P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva a navrhl doplnit
program o bod č. 20 – Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny ZŠaMŠ Toužim a o bod
č. 21 – Projednání dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 17/2016 o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Toužim v roce 2016. Původní body č. 20 a 21 budou zařazeny do programu
s číslem 22 a 23.
K doplněnému návrhu programu neměl nikdo připomínky, a proto p. starosta nechal hlasovat
o zařazení bodu č. 20 – Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny ZŠaMŠ Toužim.
Návrh usnesení č. 1a/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu č. 20 - Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny
ZŠaMŠ Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 1a/1/2017 bylo přijato.
Dále p. starosta nechal hlasovat o zařazení bodu č. 21 - Projednání dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě č. 17/2016 o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost
Toužim.
Návrh usnesení č. 1b/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu č. 21 - Projednání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě č. 17/2016 o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 1b/1/2017 bylo přijato.
Po tomto nechal p. starosta hlasovat o upraveném programu zasedání Zastupitelstva města
Toužim.

Návrh usnesení č. 1c/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 1c/1/2017 bylo přijato.
K bodu 4 : Volba ověřovatelů zápisu.
P. starosta navrhl do komise pro ověření zápisu pí Romanu Šambergerovou a p. Jana Vlčka.
Návrh usnesení č. 2/1/2017:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

p. Romanu Šambergerovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

p. Jana Vlčka

Usnesení č. 2/1/2017 bylo přijato.
K bodu 5 : Zpráva předsedy kontrolního výboru.
P. starosta vyzval předsedu kontrolního výboru p. Hlouse k přednesení připravené zprávy o
plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 5/4/2016 – kupní smlouva na zakoupení nemovitostí, pozemků p.č. 1459/30,
1459/36 v k.ú. Toužim včetně kanalizace a vodovodu od manželů Richarda a Marcely
Strolených, za částku 1,- Kč byla uzavřena dne 6. 3. 2017, bude podána žádost na zápis
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 11/4/2016 – kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1636/9 v k. ú. Toužim
s Petrem Šulekem byla uzavřena, kupní cena zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 12/4/2016 - kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 788/1 dílů „a + b“ a pozemku
p.č. 788/3 oba v k. ú. Komárov u Štědré, s Alenou a Jitkou Svobodovými byla uzavřena,
kupní cena zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 13/4/2016 – kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1634 v k. ú. Políkno u
Toužimi, s manželi Lubomírem a Evou Fišerovými byla uzavřena, kupní cena zaplacena,
zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 14/4/2016 – kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 373/11 v k. ú. Luhov u
Toužimi s Radovanem Amchou byla uzavřena, kupní cena zaplacena, zapsáno v katastru
nemovitostí.
Usnesení č. 15/4/2016 – kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 5/4 a p.č. 1138, oba v k. ú.
Radyně s manželi Lukášem a Alenou Ritterovými byla uzavřena, cena zaplacena, zapsáno
v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 16/4/2016 – kupní smlouva na zakoupení pozemku p.č.st. 6/2 dílu „a“ v k. ú.
Toužim s Marií Vernerovou byla uzavřena, cena zaplacena, zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 17/4/2016 – byla podepsána smlouva 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.
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 3/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 3/1/2017 bylo přijato.
K bodu 6 : Zpráva předsedy finančního výboru.
P. Ženíšek, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu finančního výboru,
který se zabýval rozpočtovými opatřeními č. 79/2016 – 84/2016 a č. 1/2017 – 11/2017 a dále
se zabýval zprávou o hospodaření města Toužim v roce 2016, kdy finanční výbor konstatoval,
že hospodaření města dopadlo nad očekávání dobře a rok 2016 je nejlepším rokem, co se týče
výsledného salda.
Finanční výbor projednal dne 6. 3. 2017 rozpočtová opatření č. 79/2016 až 84/2016 a
rozpočtová opatření č. 1/2017 až 11/2017:
Projednaná rozpočtová opatření:
RO 79/2016 – částka 23 274,- Kč – vyúčtování neinvestiční dotace na volby do Krajského
zastupitelstva.
RO 80/2016 – částka 2 100,- Kč – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na
výdaje jednotek SDH – odborná příprava a zásahy mimo územní obvod.

RO 81/2016 – částka 39 500,- Kč na výdajové straně rozpočtu – úprava položek – cestovní
ruch, ostatní záležitosti kultury, městská policie a činnost místní správy.
RO 82/2016 – částka 140 000,- Kč na výdajové straně rozpočtu – zpracování žádosti o dotaci
na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu Toužim, etapa č. 1“.
RO 83/2016 – částka 15 000,- Kč – obdržené jako neinvestiční účelová dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 – navýšení.
RO 84/2016 – částka 135 000,- Kč – na výdajové straně rozpočtu – úprava položek
RO 1/2017 – částka 2 918 500,- Kč – obdržené jako příspěvek na výkon státní správy a
příspěvek na opatrovnictví na rok 2017.
RO 2/2017 – částka 100 890,- Kč – na výdajové straně rozpočtu - vrácení neinvestiční dotace
z Ministerstva kultury za rok 2016 – obnova fasád bývalého zámeckého pivovaru.
RO 3/2017 – částka 242 000,- Kč – na výdajové straně rozpočtu - vícepráce na akci
„Rozšíření hřbitova Toužim“.
RO 4/2017 – částka 710 000,- Kč – na výdajové straně rozpočtu - vícepráce na akci
„Zateplení sportovní haly Toužim“.
RO 5/2017 – částka 200 000,- Kč – na výdajové straně rozpočtu - dodávka a montáž zábradlí
na mostě v Karlovarské ulici v Toužimi.
RO 6/2017 – částka 180 000,- Kč – na výdajové straně rozpočtu - sanace a oprava
podzemních železobetonových konstrukcí u pavilonu „B“ Základní školy Toužim –
pokračování.
RO 7/2017 – částka 48 000,- Kč – na výdajové straně rozpočtu - oprava kapličky sv. Floriana
v obci Komárov – pokračování.
RO 8/2017 – částka 125 000,- Kč – na výdajové straně rozpočtu - projektová dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení a realizaci na akci „Parkoviště pro osobní automobily
na pozemku p.č.st. 316//1 a st. 316/2 k. ú. Toužim (bývalé kino) – pokračování.
RO 9/2017 – částka 115 000,- Kč – na výdajové straně rozpočtu - projektová dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení a realizaci na akci „Chodník pro pěší podél silnice
II/198 z Toužimi na městský hřbitov“ – pokračování.
RO 10/2017 – částka 30 000,- Kč – na výdajové straně rozpočtu - zpracování projektové
dokumentace na vybudování parkoviště v areálu Mateřské školy Toužim a před budovou
MěÚ Toužim.
RO 11/2017 – částka 1 238 420,- Kč – obdržené z platby daně z příjmů právnických osob za
obce za rok 2016.
P. starosta vyzval zastupitele k připomínkám ke zprávě. Přihlásil se p. Petr Vlček – co si
máme představit pod pojmem vícepráce, ať už se jedná o hřbitov (RO 3/2017) nebo o
sportovní halu (RO 4/2017), nerozumí tomu, proč se má rozpočet navýšit o tři čtvrtě miliónu.
P. starosta - co se týče hřbitova, na hřbitově jsou dva objekty, které jsou atypické a v průběhu
výstavby, došlo k tomu, že některá část se musela řešit přímo na místě a nebyla oceněna
v rámci rozpočtu ani v rámci celé zakázky, proto navýšení o cca 200 000,- Kč. P. Petr Vlček –
čí je to chyba? P. starosta – projektant vypracoval projektovou dokumentaci, která byla pro
stavební řízení, nemá tedy detaily prováděcí dokumentace. Firma, která stavbu realizovala,
nenašla v rámci rozpočtu příslušné položky proto, aby mohla nacenit příslušné práce. Šlo o
ukotvení střešní konstrukce, které se muselo vyřešit na místě. V případě vypracování
projektové dokumentace, nestála by 70 000,- Kč, ale 150 000,- Kč, což je důvod, proč došlo k
navýšení finanční částky v rámci tzv. víceprací. A pokud se jedná o hřiště, proč ještě není
dokončeno. Víme dobře, jaké byly problémy s výběrem dodavatele, který sice byl vybrán
včas, ale dal si načas s odstoupením od podpisu smlouvy, takže se celá akce o dva měsíce
opozdila. Vzhledem k tomu, že se jedná o venkovní práce a začalo mrznout velmi brzo, tak se
technologicky nedalo vše stihnout. Prostě ty dva měsíce tam chybí. Vzhledem k počasí,

nebylo možné provádět venkovní omítky, neboť by všechny spadly a mohly by se dělat
znova. P. Petr Vlček – když ta firma si zakázku vezme, tak by se sama měla postarat o to, aby
tam byl pořádek, aby měla kde uskladnit svůj materiál a aby byl tam, kde je, to byste neměli
dovolit. P. starosta – pokud se jedná o navýšení ceny, tak to bylo způsobeno tím, že se museli
likvidovat osinkocementové desky, protože azbest, který obsahují, je nebezpečný odpad a
nelze jej likvidovat jako běžný odpad. Dále byly řešeny nějaké konstrukční věci, týkající se
žebříku na střechu a kotvících prvků na střeše, záchytný systém, bylo toho víc. P. Petr Vlček to všechno se nevědělo dopředu? P. starosta – pokud se jedná o žebřík, tak to se dopředu
nevědělo, pokud se jednalo o kotvící prvky, ty se řešily v rámci použité krytiny. Projektant do
projektu uvede nějakou krytinu a samozřejmě nemůže dopředu vědět, co tam konkrétní
dodavatel dodá, takže se to řešilo na místě. To je úděl výběrového řízení. Dle informací by se
od příštího týdne mělo začít pracovat na fasádě a postupně by měla být dokončována a okolí
stavby by mělo být uklizené. P. Ďuriš – kritizoval město plýtváním finančních prostředků
s tím, že místo toho mohl být třeba vodovod do obce Kojšovic. Dotázal se, kolik byl rozpočet
na dvě stavby na hřbitově. P. starosta – rozpočet byl původně na 3,5 milionu, vysoutěžilo se
to zhruba na polovinu, takže v současné době jsou náklady zhruba ve výši 2 milionů.
Nikdo další neměl připomínky ke zprávě předsedy finančního výboru.
Návrh usnesení č. 4/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a provedená rozpočtová opatření
č. 79/2016 – 84/2016 a rozpočtová opatření č. 1/2017 – 11/2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
1
0

Usnesení č. 4/1/2017 bylo přijato.
K bodu 7 : Projednání návrhu na doplnění člena školské rady při ZŠ Toužim.
P. starosta informoval zastupitelstvo, že po rezignaci pí Darulové na mandát člena
zastupitelstva se také uvolnilo místo člena školské rady při ZŠ Toužim, jejímiž členy mají být
tři zástupci zřizovatele. P. starosta navrhl za člena školské rady při ZŠ Toužim p. Daňka, který
s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení č. 5/1/2017:
Zastupitelstvo volí členem školské rady při ZŠ Toužim p. Daňka.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 5/1/2017 bylo přijato.

K bodu 8 : Projednání změn položek rozpočtové skladby v rozpočtu na rok 2017.
P. starosta vyzval pí Krátkou, rozpočtářku města Toužim, k vysvětlení změn položek
rozpočtové skladby. Pí Krátká uvedla, že ke změnám položek rozpočtové skladby v rozpočtu
města Toužim na rok 2017 dochází v důsledku novely vyhlášky č. 463/2016 Sb., o rozpočtové
skladbě, ze dne 21. prosince 2016, která nabyla účinnosti dne 1. 1.2017. Nejde o změnu
rozpočtu, ale pouze o změnu čísel položek rozpočtové skladby. Jedná se o položky 1351 a
1355, které jsou nahrazeny novými položkami 1382 a 1383. Novela dále zavádí novou
položku 1356, která upravuje položku 2343. Na tuto položku se přesouvají příjmy obcí
z úhrady dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů.
P. Jan Vlček – dotázal se na dobývání nerostů. Odpověděla pí Krátká – na Třebouňském
vrchu je dobývací prostor a z toho má město příjem. P. starosta upřesnil – dobývací prostor je
vyhlášený velmi dlouho a v okamžiku, kdy by Ministerstvo průmyslu rozhodlo o tom, že
potřebuje stavební kámen, tak v tomto dobývacím prostoru se může začít těžit, po schválení
příslušnými orgány.
Zastupitelstvo bere na vědomí změny položek rozpočtové skladby v rozpočtu města Toužim
na rok 2017 z důvodu novely vyhlášky č. 463/2016 Sb., o rozpočtové skladbě, ze dne 21.
prosince 2016, která nabyla účinnost dne 1. 1. 2017.
K bodu 9 : Projednání nákupu služebního vozidla.
P. starosta uvedl, že s ohledem na přijaté usnesení č. 13/5/2014, ve kterém se zastupitelstvo
usneslo, že nákup movitého majetku v hodnotě vyšší než 500 000,- Kč, který nebyl součástí
rozpočtu, bude projednán samostatně, proto je zařazen tento bod do programu. Žádné
podklady k nákupu služebního vozidla v současné době neexistují. Prozatím není zřejmé, zda
zastupitelstvo odsouhlasí, či neodsouhlasí uvolnění finančních prostředků, aby se vozidlo
mohlo pořídit. Předpokladem je pořídit služební vozidlo české výroby v hodnotě cca
600 000,- Kč, což přesahuje shora citovanou částku. Předpokládá se nákup formou leasingu
tak, aby leasingové splátky byly rozloženy do období tří let. V rozpočtovém výhledu se částka
na leasingové splátky vyskytuje už 5 nebo 6 let, avšak vlastní pořízení z rozpočtu vždy
vypadlo. P. starosta přednesl návrh na nákup služebního vozidla a dotázal se, zda je možno
pořídit služební vozidlo v hodnotě cca 600 000,- Kč až 650 000,- Kč.
P. Hlous - jak je staré služební vozidlo Fabia, zelené barvy? P. starosta – je staré 12 let, druhé
vozidlo stříbrné barvy je staré 10 let. P. starosta dále uvedl, že u služebního vozidla Fabia,
stříbrné barvy došlo k poškození v důsledku dopravní nehody. Poškození bylo takového
rozsahu, že se vozidlo muselo nechat odepsat, pojišťovna opravu neproplatí. Dopravní nehoda
nebyla zaviněná z naší strany, viník byl někdo jiný. Zbytky vozidla budou prodány a dále
pojišťovna doplatí částku, za kterou by mohlo být vozidlo prodáno před poškozením. Jedná se
zhruba o celkovou částku 70.000,- Kč. V současné době je k dispozici pouze jedno služební
vozidlo, což je problém, protože se jezdí poměrně hodně. Další vozidlo prostě chybí.
P. Hlous – pokud je vozidlo staré 12 let, mělo by se již koupit vozidlo nové. P. starosta –
obměna byla plánovaná, avšak v opačném pořadí, nejdříve zelené vozidlo a potom stříbrné.
Bohužel se stalo, co se stalo. Výměna zeleného nás bude čekat záhy.
P. Petr Vlček - Můžeme si dovolit definovat u výběrového řízení „vozidlo české výroby“? P.
starosta – budou se poptávat jednotliví prodejci a vzhledem k tomu, že hodnota auta
nedosahuje hodnoty stanovené zákonem proto, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení, bude se

jednat jen o poptávku a v ní se může určit, jaké auto se chce. Vybrán bude prodejce, který
nám nabídne nejvýhodnější cenu a popřípadě nejvýhodnější podmínky leasingu.
P. Ďuriš – s koupí auta souhlasí, nějaká reprezentace musí být. Dále se vyjádřil k likvidaci
vozidla a neztotožnil se s názorem pojišťovny. P. starosta – likvidátor pojišťovny uvedl, že
vozidlo je na odpis a nelze jej přesvědčit, že tomu tak není.
Nikdo další neměl připomínky či návrhy.
Návrh usnesení č. 6/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje nákup služebního vozidla s pořizovací hodnotou nad 500 000,- Kč.
K doplnění se přihlásil p. Petr Vlček – souhlasím s tím, aby město mělo reprezentativní
vozidlo, ale vy navrhujete jenom vozidlo nad 500 000,- Kč a nedáváte žádný limit, abychom
pak nekupovali auto za 2 miliony. P. starosta – nemáme zájem rozhazovat obecní peníze.
Nákup vozidla se oddaloval již nějakou dobu s ohledem na to, aby se udělalo něco jiného, a
určitě to není o tom, aby se koupilo vozidlo za 2 miliony. Nákup vozidla se bude pohybovat
v uvedené ceně. Pokud se nákup stihne realizovat do příštího zasedání, předloží se doklad o
ceně.
Nikdo další neměl připomínky ani návrhy a tak p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení,
tak jak byl uveden.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 6/1/2017 bylo přijato.
K bodu 10 : Informace o hospodaření města Toužim za rok 2016.
P. starosta uvedl projednání tohoto bodu a předal slovo pí Krátké, rozpočtářce města Toužim.
Pí Krátká uvedla, že na dnešním zasedání je podána pouze zpráva o hospodaření města za rok
2016 a závěrečný účet se bude schvalovat až v červnu. Následně zprávu podrobně rozebrala.
Celkové příjmy města byly naplněny na 121,07 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši
73 803 106,- Kč a z toho:
 daňové příjmy na 128,73 %
 nedaňové příjmy na 118,99 %
 kapitálové příjmy na > 1 000 %
Město obdrželo dotace v celkové výši 14 900 308,37 Kč a to ze státního rozpočtu, investiční a
neinvestiční transfer od Karlovarského kraje a investiční transfer od regionálních rad.
Celkové výdaje byly čerpány ve výši 91,94 % upraveného rozpočtu v celkové výši
56 281 267,- Kč a z toho:
 běžné výdaje byly čerpány na 93,65 %
 kapitálové výdaje byly čerpány na 88,44 %

Dále pí Krátká podrobně informovala o jednotlivých položkách příjmové a výdajové části
rozpočtu.
K informaci o hospodaření města Toužim neměl nikdo další připomínky, a zastupitelstvo je
vzalo na vědomí.
K bodu 11 : Hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., v roce 2016.
P. starosta, jednatel společnosti Městské lesy Toužim s. r. o., se sídlem Sídliště 428, Toužim,
předložil zastupitelstvu zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim, s. r. o., a
seznámil ho s výsledkem hospodaření společnosti v roce 2016. Celková výše roční těžby byla
4.863 m3 dřeva. Vzniklo 4,66 ha holin po prvním zalesnění, 4,88 ha po opakovaném
zalesnění. Celkově 9,54 ha holin na městských pozemcích. Zároveň byly provedeny
prořezávky na výměře 23,09 ha. Při srovnání množství těženého dřeva v loňském roce bylo o
poznání menší než v předešlém roce, přičemž dle platného lesního hospodářského plánu je
možnost těžit až 7 500 m3 ročně. Z toho je patrné chování k lesu, není to jen získat co nejvíce
peněz. V loňském roce byl hospodářský výsledek - 1 395 288,- Kč, pohledávky byly
v hodnotě 1 594 496,- Kč a závazky v hodnotě 1 694 000,- Kč. Spol. Městské lesy Toužim
v loňském roce čerpala dotace z peněz Karlovarského kraje v částce 223 000,- Kč. Ztráta,
která vznikla, byla krytá z finančního výsledku z let předchozích. V současné době, byť se
zdá, že nejsou peníze, tak všechny závazky a pohledávky jsou pokryty. Je potřeba zdůraznit,
že cena dřeva na trhu má stále klesající tendenci, což ovlivňuje i společnost Městské lesy
Toužim. Není jednoduché nastavit množství těženého dřeva, splnění splátek nájemného a
zůstat v zisku. Městské lesy Toužim se snaží hospodařit tak, aby les netrpěl a aby nebyla
omezena pěstební činnost. V letošním roce dojde ke zpracování nového lesního
hospodářského plánu, tak aby od 1. 1. 2018 se mohlo pracovat již podle něj.
P. Petr Vlček – kde jsou peníze vložené „podvodem“ do fondu Franklin Templeton Founds?
P. starosta – částka je uvedena v krátkodobém finančním majetku a jedná se o 1 620 000,- Kč,
přičemž se do fondu vkládalo 1 250 000,- Kč v roce 2012. V současné době, dle výpisu je
těch „ukradených“ peněz 1 720 000,- Kč. P. Petr Vlček – neřekl ukradených, ale „podvodem
investovaných“. P. starosta – toto „podvodné investování“, dle p. Petra Vlčka, vydělalo
470 000,- Kč za necelých 5 let. Pokud má někdo jiný, lepší produkt, tak jej sdělte a peníze se
převedou tam.
P. Ďuriš – žádal o objasnění věci. P. starosta – již několikrát to bylo na jednání zastupitelstva
vysvětleno. Ve věci proběhlo vyšetřování Policií ČR, která neshledala nic protizákonného.
Tímto závěrem se řídí a zároveň uvedl, že nic neukradl, ani nic nikam podvodně nevložil.
Nikdo další neměl připomínky či návrhy.
Návrh usnesení č. 7/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., se
sídlem Sídliště 428, Toužim, v roce 2016.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 7/1/2017 bylo přijato.

K bodu 12 : Projednání žádostí o poskytnutí dotací.
P. starosta informoval zastupitelstvo, že rada na schůzi 30. 1. 2017 a 13. 2. 2017 projednala
všechny žádosti o dotace a schválila poskytnutí dotací do výše 50 tis. Kč. Zastupitelstvu jsou
předloženy dvě následující žádosti o dotaci.
K žádosti o dotaci ve výši 115 000,- Kč pro SK Toužim - oddíl kopané, rada navrhuje
poskytnout částku 57 000,- Kč.
K žádosti o dotaci ve výši 52 000,- Kč pro Živý zámek Toužim, rada navrhuje poskytnout
částku 25 000,- Kč.
P. Petr Vlček – přiklonil se k tomu, aby se schválila částka 115 000,- Kč a 52 000,- Kč.
P. Ženíšek – v minulosti, pokud se jednalo o sportovní klub, respektive o fotbal, ten si požádal
o nějakou částku a město ze svého rozpočtu schválilo zhruba polovinu, ale pak tady byl ještě
nějaký příjem pro toho žadatele z Městských lesů Toužim. Dotázal se, zda bude fotbal
dotován i z Městských lesů Toužim. P. starosta – bývaly doby, kdy žádali o daleko menší
peníze a stačilo to. Městské lesy Toužim přispívají nějakou částkou a v posledních několika
letech celková částka překročila 100 000,- Kč, neboť sponzorů ubylo. Pokud tyto finanční
prostředky zachrání rozvoj mládežnického sportu a budou se vkládat do dětí, souhlasí. V
okamžiku, kdy děti skončí a budou se řešit jen dospělí, tak už ne. Jestliže chceme vyhovět
oběma žádostem (SK Toužim + Živý zámek), tak je potřeba posílit rozpočtovou kapitolu o
finanční prostředky, které tam v současné době rozpočtovány nejsou. P. Petr Vlček – máte
nějaké indicie, že by ty peníze mohly skončit někomu dospělému v kapse. P. starosta – neřekl,
že to jde někomu dospělému do kapsy, hovořil o věkových kategoriích. Jsme schopni něco
dofinancovat, a pokud se mají prostředky poskytnout z městského rozpočtu, tak se musí někde
najít. P. Daněk – ohledně žádosti na SK Toužim, v současné době je šest družstev, z toho čtyři
jsou mládež. Co se týče financí, tak ty jsou potřeba k uhrazení dopravy na zápasy. Dospělí
jezdí na zápasy vlastními vozidly, ale u dětí to nejde. Musí se objednat autobus, zajistit
pojištění a další věci, které něco stojí. Pí Krátká – i město žádá o dotace, ale nikdy nejsou
dotace 100 %, nějakou částkou se musí podílet vlastník. Je potřeba se zamyslet, když žádají o
dotaci 115 000,- Kč, zda je opravdu potřeba dát 100 %. To samé u Živého zámku, nikdy se
nedávají 100 % dotace. P. Petr Vlček – tady se dělá problém v rozdílu cca 60 000,- Kč, je to
na sport, převážně na mládež a to je pro vás problém, ale tři čtvrtě milionu na zateplení haly,
to si můžeme dovolit dát. P. Ženíšek – navrhl schválit požadovanou částku 115 000,- Kč pro
SK Toužim, neboť je potřeba podporovat mládež. P. Petr Vlček – navrhl vybrat částku
470 000,- Kč (jedná se o zisk společnosti Městské lesy Toužim s.r.o. z prostředků vložených
do fondů) a dát je do rozpočtu města a financovat z toho dotace. P. starosta – pokud se
vyberou, dají se na basket. TJ Sokol Toužim dostává 50 000,- Kč. Na fotbal se dává čím dál
tím víc. P. Petr Vlček – můžou se vybrat ty peníze z fondu? Odpověděl p. starosta – ne, jsou
to peníze společnosti Městské lesy Toužim nikoliv města. P. Petr Vlček – může je tedy vybrat
spol. Městské lesy Toužim. P. starosta – může, ale neudělá se to. Pí Zemanová – za TJ Sokol
žádáme, kdekoliv to jde, když se podíváme na žádost, která tady je, tak fotbalisté žádají
rovnou ze státního, z kraje, z obcí, ale aby zkusili také jiné projekty, tady není. P. Daněk - to
není pravda. Pí Zemanová – v té žádosti není napsané, že by žádali i jiné projekty, z rozpočtu
EU je uvedena částka 0,- Kč. Souhlasila s tím, že jsou vysoké náklady na dopravu, ale přesto
by měli žádat i z jiných zdrojů. P. Daněk – zkouší oslovovat i další zdroje, z EU nebyly teď
vyčleněny žádné prostředky, dostávají prostředky z kraje. Každý rok podávají pravidelně
žádosti a dostávají nějaké prostředky, samozřejmě to není 100 %. P. Kadera – s dětmi a
mládeží pracují i jiné organizace nebo tělovýchovné jednoty než je fotbal. Jsou tady
basketbalisté a další. Bylo by dobré držet se rozpočtu, který byl schválen a v tomto rozpočtu
zbývá tedy pro fotbalisty 57 000,- Kč a pro Živý zámek 25 000,- Kč a navrhl schválit tyto

částky. P. Ďuriš – jenom poslat žádost nestačí, je potřeba zajít na různé instituce a ptát se,
nespoléhat se na to, že město vždycky dá. P. Daněk – jezdí se do K. Varů, Sokolova, kde se
dá, chodí se na úřad Karlovarského kraje, není pravda, že se nikam nejezdí. P. Jan Vlček –
kolik se podařilo získat peněz z jiných krajů, z jiných organizací než z města? P. Daněk –
určitě se podařilo získat z Karlovarského kraje v posledních několika letech. V Karlovarském
kraji existuje Česká unie sportu, která pomáhá dotace získat. P. Ženíšek – v loňském roce to
bylo nějakých 85 000,- Kč. P. Daněk – odvíjí se to od počtu členů. Každý rok vybírají od
rodičů a dětí členské příspěvky, takže peníze z vlastních zdrojů jsou. P. Hlous – navrhl
schválit cca 75% z požadovaných částek, což by bylo pro Živý zámek cca 40 000,- Kč a pro
SK Toužim cca 86 000,- Kč. P. Petr Vlček – potvrdil, že se platí příspěvky, tudíž jsou vlastní
zdroje. Zaráží jej, že se tady dohadují o částku 60 000,- Kč, přičemž za podklad na dětském
hřišti se vyhodilo 400 000,- Kč a ten nevydržel ani rok.
Nikdo další neměl návrh ani připomínky a p. starosta konstatoval, že byl podán poslední
návrh dotace ve výši 86 000,- Kč pro SK Toužim. P. starosta nechal přečíst návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 8/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 86 000,- Kč pro SK Toužim – oddíl kopané
na činnost v roce 2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
3
1

Usnesení č. 8/1/2017 bylo přijato.
P. starosta uvedl, že jako poslední návrh na poskytnutí dotace pro Živý zámek Toužim byl ve
výši 40 000,- Kč. Dotázal se, zda má někdo připomínky, či další návrh.
P. Petr Vlček – navrhl ponechat částku ve výši 52 000,- Kč.
Nikdo další neměl připomínky či návrh, p. starosta nechal hlasovat o posledním návrhu.
Návrh usnesení č. 9/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 52 000,- Kč pro spolek Živý zámek
Toužim v roce 2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
1
3

Usnesení č. 9/1/2017 bylo přijato.
K bodu 13 : Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro HZS
Karlovarského kraje na rok 2017.
P. starosta předložil zastupitelstvu veřejnoprávní smlouvu mezi městem Toužim a Hasičským
záchranným sborem Karlovarského kraje ohledně poskytnutí dotace na rok 2017. HZS
Karlovarského kraje požádal dotaci o celkové výši 250 tis. Kč, která je rozdělena na investiční

část ve výši 125 tis. Kč na dokončení přístřešku pro 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 příslušníků
stanice Toužim. Zastupitelstvo usnesením č. 6/4/2016 ze dne 8. 12. 2016 uvedenou dotaci
schválilo.
P. Horník v krátkosti upřesnil, k čemu jsou finanční prostředky určeny.
Nikdo další neměl připomínky či návrhy.
Návrh usnesení č. 10/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim a Hasičským
záchranným sborem Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary na poskytnutí dotace ve
výši 250 tis. Kč na zajištění činnosti HZS, stanice Toužim, v roce 2017.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 10/1/2017 bylo přijato.
K bodu 14 : Projednání záměru na prodej pozemku.
P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo se záměrem na prodej části
pozemku parc.č. 917/1 – ostatní plochy, ostatní komunikace cca o výměře 4.000 m2
v katastrálním území Branišov panu Petru Pickovi.
Rada města projednávala 19. 12. 2016 tuto žádost a záměr neschválila, neboť se jedná o část
cesty, která umožňuje přístup na sousední stavební pozemky, zahrady a zemědělské pozemky.
Stejný návrh se již jednou projednával, a rada i zastupitelstvo záměr na prodej neschválilo.
P. starosta doplnil pí Šnoblovou, s tím, že on sám je proti záměru na prodej.
P. Horník – navrhl držet se toho, co již bylo v minulosti schváleno na zastupitelstvu, což je
neprodávat cesty, on je také proti záměru na prodej.
P. Veverka - ta cesta vede dál a kdyby došlo k prodeji, tak se ostatní lidé nedostanou na své
pozemky.
Nikdo další neměl připomínky či návrhy.
Návrh usnesení č. 11/1/2017:
Zastupitelstvo zamítá záměr na prodej části pozemku parc.č. 917/1 o výměře cca 4 000 m2
v katastrálním území Branišov.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 11/1/2017 bylo přijato.

K bodu 15 : Projednání žádosti o prodej nemovitého majetku.
P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo s jednotlivými žádostmi o
prodej nemovitého majetku.
a) Zastupitelstvo projednalo žádost pana Miroslava Fišera, o odkoupení části pozemku
parc.č. 35 v katastrálním území Políkno u Toužimi. Jedná se o neudržovaný pozemek,
ke sportovním aktivitám se již nevyužívá a žadatel, má zájem na něm postavit rodinný
domek. Na základě zpracovaného geometrického plánu byl pozemek rozdělen a vznikl
nový pozemek parcelní č. 35/3 – ostatní plocha o výměře 2.099 m2 v k. ú. Políkno u
Toužimi. Komise doporučuje prodej uvedeného pozemku za kupní cenu 50,- Kč/m2.
P. Pavlík – ta plocha je vedena jako stavební parcela? P. starosta – je to ostatní plocha, ale
podle územního plánu se na něm může stavět.
P. Hlous – je pro prodej, když tam v minulosti dům stál.
P. Kadera – on chce koupit celou tu plochu? P. starosta – ano.
P. Jan Vlček - navrhl, aby se pozemek prodal za částku 1,- Kč/m2, s tím, že je potřebné, aby
v malých obcích byl zájem stavět a obce se nestaly opuštěné.
P. Petr Vlček – jsou schválené určité ceny, a pokud o to je zájem, tak to prodat za danou cenu.
P. Ďuriš – je kategoricky proti, prodávat za 1,- Kč/m2.
P. starosta – navrhl prodej za cenu 50,-Kč/m2.
Nikdo další neměl návrh ani připomínky.
Návrh usnesení č. 12/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 35/3 v k.ú. Políkno u Toužimi o výměře
2.099 m2 za kupní cenu 50,- Kč/m2 panu Miroslavu Fišerovi s tím, že kupující uhradí správní
poplatek na návrh na vklad ve výši 1 000,- Kč
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 12/1/2017 bylo přijato.
b) Zastupitelstvo projednalo žádost pana Lukáše Říhy, o odkoupení pozemku parc.č. 89/3
– ostatní plochy o výměře 99 m2 v k. ú. Třebouň. Jedná se o pozemek, který
v současné době slouží jako volně dostupné smetiště a žadatel má zájem pozemek
využívat jako zahradu ke svému domu č.p. 45. Komise doporučuje prodej uvedeného
pozemku za kupní cenu 20,- Kč/m2.
P. starosta uvedl, že uvedený pozemek je za bývalou jídelnou v Třebouni a v současné době je
na pozemku smetiště, což potvrdila i pí Renata Páníková.
Nikdo další neměl připomínky či návrhy.

Návrh usnesení č. 13/1/2017:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Třebouň o výměře 99 m2 za kupní
cenu 20,- Kč/m2 panu Lukáši Říhovi s tím, že kupující uhradí správní poplatek na návrh na
vklad ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 13/1/2017 bylo přijato.
c) Zastupitelstvo projednalo žádost spol. NB Product, s. r. o., provozovna v Teplé,
Nádražní 434, zastoupena panem Janem Radou, o směnu pozemků vč. porostů tak, že
město získá pozemky parc.č. 176/2 a 1933/4 o celkové výměře 6.957 m2
v katastrálním území Třebouň a žadateli předá nově vzniklý pozemek parc.č. 251/7 a
pozemek parc. č. 291/1 o celkové výměře 6.369 m2 v katastrálním území Dřevohryzy.
Součástí směny bude finanční vyrovnání, kdy žadatel spol. NB Product, s. r. o. uhradí
částku ve výši 25 330,- Kč.
P. starosta společně s pí Šnoblovou informovali o uvedených pozemcích, na mapě p. starosta
ukázal pozemky, o které se jedná.
P. Veverka – navrhl, přidat ke směně od spol. NB Product, s. r. o. i cestu v k.ú. Třebouň, která
s pozemky sousedí. P. starosta - uvedenou cestu spol. NB Product, s. r. o. nevlastní.
Pí Pániková – navrhla směnit část pozemku směrem na hřbitov. P. starosta – vhodný pozemek
na směnu v této lokalitě spol. NP Product, s. r. o. nemá.
P. Schierl - navrhl jako další pozemek na směnu v k. ú. Dřevohryzy, kde spol. Cesta z města
vybudovala odpočívadlo s pomníkem. P. starosta – tento návrh budeme s vlastníkem pozemku
řešit samostatně v budoucnu.
P. Pavlík - navrhl se směnou počkat a nalézt další vhodný pozemek na směnu. Pí Šnoblová –
špatně se hledají pozemky, které by navazovaly na naše pozemky, které by vlastnila spol. NB
Product, s. r. o. P. starosta – pokud se jedná o metry, tak město jich směnou získá víc.
P. Pavlík - navrhl směnu ponechat tak je uvedeno.
Nikdo další neměl připomínky či návrhy.
Návrh usnesení č. 14/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na směnu pozemků a porostů včetně finančního vyrovnání tak,
že město 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 Janem Radou, 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 částku ve výši 25 330,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 14/1/2017 bylo přijato.

K bodu 16 : Projednání návrhu na odkoupení nemovitého majetku.
P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo s návrhem na podání žádosti o
odkoupení části pozemku parcelní č. 502 v katastrálním území Toužim.
Jednota, spotřební družstvo v Toužimi vlastní pozemek parc.č.st. 502 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 1 603 m2, jehož součástí je stavba č.p. 386 v k. ú. Toužim. Část tohoto
pozemku slouží odedávna jako veřejná komunikace využívaná jednak jako jediná příjezdová
cesta ke garážím a dále jako pěší cesta k obchodu. Do současné doby nebyly žádné problémy
s užíváním předmětné části pozemku pro veřejnost. V budoucnu může nastat určitý problém,
a jelikož mu chceme předejít, oslovili jsme vlastníka se žádostí o informaci, zdali by souhlasil
s prodejem části pozemku. O převodech nemovitých věcí rozhoduje představenstvo Jednoty,
SD v Toužimi, které zasedá jednou měsíčně. Za případný prodej požaduje cenu v místě
obvyklou s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel. Zájmová plocha je
o výměře cca 800 m2.
P. starosta - doplnil, že jej občané žádají o vybudování veřejného osvětlení. V případě získání
pozemku, lze toto realizovat. Město v současné době vlastní pozemek pouze před garážemi,
kdy se jedná se o cca 2 metrový pruh.
P. Kadera – kolik by stál m2? Pí Šnoblová – jednalo by se cca o 30,- Kč/m2, o tom, ale bude
rozhodovat představenstvo Jednoty, SD v Toužimi. P. starosta – cca 30,- Kč/m2, k tomu za
vypracování geometrického plánu a 1.000,- Kč za návrh za vklad, celkem cca 30 000,- Kč.
P. Hlous – navrhuje schválit podání žádosti.
P. Ďuriš – komentoval ceny pozemků v minulých letech.
Nikdo další neměl připomínky či návrhy.
Návrh usnesení č. 15/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na odkoupení části pozemku p.č.st. 502 v katastrálním
území Toužim o výměře cca 800 m2 od spol. Jednota, spotřební družstvo v Toužimi, nám.
Jiřího z Poděbrad č.p. 106 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí město
Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 15/1/2017 bylo přijato.
K bodu 17 : Projednání inventarizační zprávy o provedení inventarizace v roce 2016.
Pí Šnoblová předložila zastupitelstvu zprávu o provedení inventarizace majetku města
Toužim v roce 2016. Inventarizace proběhla na základě radou schváleného plánu inventur na
rok 2016, dle kterého byla provedena periodická inventura veškerého hmotného a
nehmotného majetku a finančního majetku k datu 31. 12. 2016. Fyzické a dokladové
inventury provádělo celkem 13 dílčích inventarizačních komisí a inventurní soupisy byly
odevzdány do 9. 2. 2017. Dále seznámila zastupitelstvo s návrhy některých dílčích
inventarizačních komisí na vyřazení dlouhodobého hmotného a drobného majetku. Návrhy
projednala likvidační komise.

Ke zprávě neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 16/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku města Toužim třinácti dílčími inventarizačními komisemi k datu 31. 12. 2016.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 16/1/2017 bylo přijato.
K bodu 18 : Projednání návrhů na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku.
a) Návrh na vyřazení majetku: Studie – Regenerace ploch panelového sídliště.
Zastupitelstvo projednalo návrh likvidační komise města Toužim na vyřazení majetku: Studie
– Regenerace ploch panelového sídliště, inventární číslo 0846, pořízené v roce 2005 za částku
33 915,- Kč, z majetku města Toužim. S ohledem na pořizovací cenu, která je vyšší než 20 tis.
Kč, je zastupitelstvu předložen návrh rady na vyřazení. K tomuto návrhu neměl nikdo z členů
zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 17/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení majetku: Studie – Regenerace ploch panelového sídliště,
inventární číslo 0846, pořízené v roce 2005 za částku 33 915,- Kč z majetku města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 17/1/2017 bylo přijato.
b) Návrh na vyřazení majetku města: Chodník Tepelská.
Zastupitelstvo projednalo návrh likvidační komise města Toužim na vyřazení majetku:
Chodník Tepelská, inventární číslo 0116, s pořizovací cenou 31 000,- Kč, z majetku města
Toužim. S ohledem na pořizovací cenu, která je vyšší než 20 tis. Kč, je zastupitelstvu
předložen návrh rady na vyřazení. K tomuto návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva
připomínky.
Návrh usnesení č. 18/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení majetku: Chodník Tepelská, inventární číslo 0116,
s pořizovací cenou 31 000,- Kč, z majetku města Toužim.

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 18/1/2017 bylo přijato.
c) Návrh na vyřazení majetku města: Software pro informační centrum Vladař.
Zastupitelstvo projednalo návrh likvidační komise města Toužim na vyřazení majetku:
Software pro informační centrum Vladař, inventární číslo 0374, s pořizovací cenou 331 058,Kč, z majetku města Toužim s tím, že likvidaci provede správce IT. S ohledem na pořizovací
cenu, která je vyšší než 20 tis. Kč, je zastupitelstvu předložen návrh rady na vyřazení. K
tomuto návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 19/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení Softwaru pro informační centrum Vladař, inventární číslo
0374, s pořizovací cenou 331 058,- Kč z majetku města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 19/1/2017 bylo přijato.
d) Návrh na vyřazení chladící skříně NORDline UR 600 z majetku ZŠ Toužim.
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy Toužim o vyřazení chladící skříně NORDline
UR 600, inventární číslo 774994, pořízené v roce 2011 za částku 21 000,- Kč. Dle vyjádření
Marka Hrdličky, Opravy a montáže chladících zařízení, Otovice, by oprava zařízení byla
nerentabilní, navrhuje jeho vyřazení a ekologickou likvidaci. S ohledem na pořizovací cenu,
která je vyšší než 20 tis. Kč, je zastupitelstvu předložen návrh rady na vyřazení. K tomuto
návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 20/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení chladící skříně NORDline UR 600, pořízené v roce 2011 za
částku 21 000,- Kč, inventární číslo 774994, z majetku příspěvkové organizace Základní škola
Toužim, Plzeňská 395, Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 20/1/2017 bylo přijato.

K bodu 19 : Projednání novelizovaného nařízení vlády o odměnách neuvolněným
členům zastupitelstva.
Zastupitelstvo projednalo novelizované nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, dle kterého se uvolněným členům zastupitelstva zvyšuje
odměna od 1. 1. 2017 a neuvolněným členům zastupitelstva lze poskytnout odměny do
stanovené výše na základě rozhodnutí zastupitelstva a od data schváleného zastupitelstvem.
Dle tohoto nařízení vlády lze poskytnout neuvolněným členům Zastupitelstva města Toužim
odměny až do výše:

místostarosta
člen rady
předseda výboru
předseda komise
člen výboru
člen komise
člen zastupitelstva

Měsíční odměna až do výše

Celkem

Dosud

Návrh

8 325,- + 18 774,- + 563,1 829,- + 288,1 441,- + 288,1 441,- + 288,1 242,- + 288,1 242,- + 288,443,- + 288,-

27 662,2 117,1 729,1 729,1 530,1 530,731,-

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

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

Rada tuto změnu nařízení vlády projednala na schůzi dne 30. 1. 2017 s tím, že navrhuje
zastupitelstvu ponechání odměn neuvolněným členům zastupitelstva v nezměněné výši. K
předloženému návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva připomínky.
Návrh usnesení č. 21/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje ponechání měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva
města Toužim ve stejné výši jako dosud.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 21/1/2017 bylo přijato.
K bodu 20 : Změna zřizovací listiny ZŠaMŠ Toužim.
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky ZŠaMŠ Toužim o změnu zřizovací listiny ze dne
12. 12. 2016, a to celým textem článku 6 – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
organizace:
Stávající znění 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.
Navrhované znění celého článku 6:
Čl. 6 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a
školní jídelny – výdejny.
Základní škola
a) Poskytuje základní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zejména pak
ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
b) Poskytuje základní vzdělávání žákům s mentálním postižením, se závažnými
vývojovými poruchami učení, se souběžným postižením více vadami nebo autismem
v souladu s ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona a její činnost se řídí školským
zákonem, zejména ustanoveními § 16 a Částí třetí školského zákona a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.
Mateřská škola – poskytuje předškolní vzdělávání dětí a její činnost se řídí zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), zejména pak
ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Školní družina – poskytuje zájmové vzdělávání žáků a její činnost se řídí školským
zákonem, zejména pak ustanovením § 111 a § 118, a prováděcími předpisy ke školskému
zákonu.
Školní jídelna – výdejna – uskutečňuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve
škole, zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny. Změna zřizovací listiny bude
účinná od 1. 4. 2017.
P. starosta - důvodem změny je změna zákona č. 561/2004 Sb., konkrétně se jedná o
přípravnou třídu.
Pí Zemanová – upřesnila, že jedná se o přípravnou třídu pro příštím školní rok, protože
dochází ke změně zákona č. 561/2004 Sb. od 1. 9. 2017. Teď v přípravné třídě mohly být děti
jakékoliv, ale od 1. 9. 2017 je podmínka, že se bude jednat o tzv. odkladové děti, to
neznamená, že jsou to děti se zdravotním omezením. Přípravná třída může být zřízena od 10
do 15 dětí.
Nikdo další neměl připomínky či návrhy.

Návrh usnesení č. 22/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje celkovou změnu článku 6 zřizovací listiny Základní školy a mateřské
školy Toužim, příspěvkové organizace s účinností od 1. 4. 2017, ostatní ustanovení zřizovací
listiny zůstávají beze změny.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 22/1/2017 bylo přijato.
K bodu 21 : Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro
Římskokatolickou farnost Toužim.
P. starosta vyzval pí Krátkou, aby zastupitelstvo informovala o uvedeném dodatku. Pí Krátká
uvedla, že na základě požadavku Ministerstva kultury, se musí v již uzavřené smlouvě doplnit
celkové náklady na obnovu, podíl vlastníka, podíl města a příspěvek z Programu. Z tohoto
důvodu byl vypracován dodatek č. 1, kde v Článku II. pod bodem 5 je požadavek Ministerstva
kultury zapracován a dále v Článku V. pod bodem 5 bude uvedeno rozhodnutí zastupitelstva.
K uvedenému bodu neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 23/1/2017:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 17/2016 o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2016 mezi městem Toužim a
Římskokatolickou farností Toužim, církevní organizací, Farní 19, Toužim na poskytnutí
dotace ve výši 100 000,- Kč na obnovu fasády kostela Narození Panny Marie.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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0
1

Usnesení č. 23/1/2017 bylo přijato.

K bodu 22 : Diskuze.
P. Petr Vlček – pogratuloval p. Charvátovi k nástupu do funkce tajemníka, mrzí jej, že se jako
zastupitel nedozvěděl, že se hledá nový tajemník. SMS zprávou se dovídá vše, ale takovou
věc ne. Chtěl by využít té změny a poprosit p. tajemníka, aby od příště do zápisu z jednání
rady a zastupitelstva psal jména, jak kdo hlasoval. Dále se dotázal na Městskou policii
Toužim s tím, že si mu hodně lidí stěžuje, že se vybírají pokuty ve Farní ulici na základě
videozáznamu. Je to na něčí příkaz? Jinde se to tak neděje, přestože se špatně parkuje také
jinde. Odpověděl p. starosta – Městská policie Toužim má k dispozici městský dohledový
kamerový systém, který není jenom ve Farní ulici, je i na náměstí Jiřího z Poděbrad a bude
v brzké době v Kostelní a Radniční ulici. Jak jistě víte, v loňském roce došlo k rekonstrukci
Farní ulice v částce zhruba 4 000 000,- Kč. Od listopadu, kdy byla stavba dokončená, řidiči

v této ulici ve velkém začali parkovat na opraveném chodníku. Stěžovala si i pí Darulová, se
kterou byla věc projednána. Následkem toho, někteří lidé začali konat takové kroky, aby
přítomnost strážníků MP v ulici nebyla vhodná. Věc se vyhrotila do takové situace, že se
rozhodlo, že přestupky ve Farní ulici se budou řešit přes kamerový systém. Jestliže si někdo
myslí, že se přestupky řeší z kamerového systému jen ve Farní ulici, tak je to jeho názor, ale
není tomu tak. Pokud je nám jedno, že opravený majetek, za nemalé prostředky bude opět ve
stavu, jaký byl před rekonstrukcí, tak auta necháme parkovat na chodnících, pak nebudeme
řešit kamerový systém, můžeme klidně zrušit MP a budeme všichni spokojení. K parkování
jinde, všichni víme jak to je s parkovacími místy tady ve městě, je to nedostačující a bude to
nedostačující. Pokud máme prostřednictvím MP trestat úplně každého přestupce, věřte tomu,
že to nedopadne dobře, protože první bude, že si budou stěžovat na nedostatek parkovacích
míst, pak si budou stěžovat, že jsou někde nějaké jednosměrky, někde nějaké zákazy, někde
nějaké příkazy a bude z toho pouze nepříjemná situace ve městě. P. Petr Vlček – to, že je
nedostatek parkovacích míst ve městě, to je pravda, to je částečně i vaše vina. Kdyby náklady
na MP, které činí 1 000 000,- Kč ročně, byly použity na vybudování parkovacích míst, tak by
to byl větší užitek. Z Farní ulice by mohla být jednosměrka. P. starosta – náklaďáky budou
jezdit Vodní ulicí? P. Petr Vlček – jaké náklaďáky? P. starosta – náklaďáky, které zásobují
prodejnu pí Darulové. P. Petr Vlček – oni nemůžou jezdit jednosměrkou? P. starosta – můžou,
ale pojedou do Vodní ulice, ta je ještě užší. P. Petr Vlček - lidé, kteří parkovali ve Farní ulici,
si chodí na základě kamerového systému pro pokuty, to vím. To vám nevadí, že někde jinde
se parkuje na trávě? Proč MP nepokutuje i jinde? Pí Šambergerová – pokutují i jinde, ona
sama platila pokutu u učiliště. Pí Zemanová – u přestupkové komise bylo projednáváno
několik případů parkování na trávě a nebylo to ve Farní ulici. P. Petr Vlček – na Sídlišti,
v Janově ulici, tam všude se parkuje v protisměru a na nevyhrazených místech. To samé mezi
Zámeckou a Sídlištěm se parkuje v protisměru. Neví o tom, že by tam někdy někdo
pokutoval. Nejvíce pokut je z Farní ulice. P. starosta – pokud lidé nebudou parkovat na
chodníku, tak se to nebude řešit. P. Petr Vlček – proč se to neřeší jinde? Nikde jinde strážníky
MP neviděl. P. starosta – řeší, což potvrdili i ostatní zastupitelé, pokud lidé budou parkovat na
chodnících, musí počítat se sankcí.
P. Ďuriš – uvedl výhrady k zimní údržbě silnic, a dále uvedl několik přestupků, kterých se lidé
dopouští s tím, že to strážníci MP nemají lehké. P. Petr Vlček – k zimní údržbě uvedl, že
z Pivovarské ulice p. Štefan odklízel sníh na náměstí nedaleko křižovatky u pošty. P. starosta
– souhlasí s tím, že sníh tam vozil a že nebylo vidět do křižovatky, to bylo pochybení p.
Štefana. P. Petr Vlček – pochybení by viděl v tom, že si p. Štefan uklízel, kde se mu to hodilo,
a na Sídlišti sníh uklizený nebyl. Technická služba tam nebyla schopná uklidit od poloviny
ledna do poloviny února. P. starosta – pokud máte takovéto informace, jste schopen
dokumentovat úplně všechno, proč jste nepřišel, když ta situace byla a proč to řešíte až teď,
když je jaro? P. Petr Vlček – o zimní údržbě se již bavil několikrát v minulosti, a řešit to hned,
ze zkušenosti by to k ničemu nevedlo. Ale teď jsou kamery, tak se můžou sledovat. Proč se
sníh neodvážel z jiných ulic? P. starosta – odkázal s dotazem na ředitele TSM Toužim. P.
Ďuriš – zhodnotil dopravní situaci na náměstí Jiřího z Poděbrad a dalších ulic ve městě.
P. Jan Vlček – myslivci z honitby Políkno se obávají, že jejich činnost výkonu práva
myslivosti brzy skončí. Tady se vytvářejí honební společenstva, do honebního společenstva
vstupuje i město se svými pozemky a p. Chára. Město by je mělo podpořit v tom, že pokud
vstupuje do honebního společenstva s p. Chárou nebo s někým jiným, jedná se většinou o
zemědělce, nebo i Lesy ČR, teď vzniká nebo začne vznikat honební společenstvo v Políkně,
mohlo by si dát své podmínky, aby v něm mohli být i myslivci z Toužimi. P. starosta – ten,
kdo zakládá společenstvo, tak musí ty lidi chtít. P. Jan Vlček – ano, ale to jsme my. On
společenstvo zakládá s námi, my máme ty samá práva jako on. P. starosta – to není pravda, to
je podle výměry, a pokud bude mít víc jak 50%, tak se nedá dělat nic. P. Jan Vlček – pokud

bude mít souvislých 500 ha, v negativním případě to bude záviset od nás. P. starosta - vždy
nás přehlasuje. P. Jan Vlček – dát to do těch podmínek, než se společenstvo vytvoří. P.
starosta – to musí chtít obě strany, pokud to nepřijme, tak co? P. Jan Vlček – tak nevytvoříme
společenstvo. P. Jan Vlček – podmínky chceme vytvořit dohodou. P. starosta – zatím tady
není žádná oficiální žádost, ani nemá informace o připravovaném vzniku honebního
společenství v Políkně. Pokud na to p. Chára přistoupí, souhlasí s tím. P. Jan Vlček – spousta
honiteb vzniká za účasti města, proč když už vzniká za pomoci města honební společenstvo
Kojšovice, proč už by nemohla být nějaká dohoda. P. starosta – s Kojšovicemi se nic
neřešilo, p. Chára nás nepožádal o nic. P. Veverka – tady jde o to, že ten kdo zakládá
společenstvo, tak by měl přijít na město, a chtít s ním spolupracovat.
P. Petr Vlček - opět se vrátil k hlasování a požádal, zda by bylo možné psát jmenovitě, kdo
jak hlasoval. P. tajemník – uvidíme. P. starosta – tohle už se tady jednou řešilo, na radě pokud
hlasuje někdo jinak, tak je uvedeno jméno. P. Petr Vlček – ne, vy se tady někdo stydíte, jak
hlasujete? P. Kadera – jde o to, zda to zákon umožňuje? P. Petr Vlček – ano, umožňuje,
pokud ne, tak mi ukažte, kde to zákon zakazuje? P. starosta – zákon to neukládá. P. Petr
Vlček – pokud se tady schválí něco protizákonně, jak budete dokládat, jak kdo hlasoval?
Nerozumí tomu, proč to někomu vadí. P. Kadera – rozhodující proto, aby usnesení
zastupitelstva bylo platné, je v tomto případě, aby „pro“ hlasovalo minimálně 8 zastupitelů, a
tím je usnesení schválené. Vůbec není rozhodující, kdo jak hlasoval, pokud je „pro“ méně než
8 zastupitelů usnesení nebylo schválené. Jde o počet, ne o to, kdo jak hlasoval. P. Petr Vlček –
to se pletete, v zákoně je napsáno, že hlasování je zaznamenáno, ale není tam napsáno jak. P.
Kadera – to není podstatné, podstatné je to, kolik zastupitelů bylo „pro“. P. Petr Vlček – až
tady vy schválíte něco nezákonného, tak byste měl být pod tím podepsaný, ale vy se toho
evidentně bojíte. P. Hlous – co když to schválíte vy? P. Petr Vlček – ano, i to se může stát. P.
Ďuriš – souhlasil s p. Kaderou, tady veřejně vidíme, kdo jak hlasuje, poslanci taky veřejně
hlasují a dá se dohledat, kdo jak hlasoval.
P. Kváč – dotázal se, zda se budou umisťovat odpadkové koše u chodníku vedoucí k OK STS
Toužim? P. starosta – požadavek bude řešit s ředitelem TSM Toužim.
K bodu 23 : Závěr.
P. starosta na závěr, vzhledem k datu 8. 3. 2017, popřál všem přítomným ženám a předal jim
květinu. Následně poděkoval všem přítomným za účast, a připomněl, že příští zasedání
zastupitelstva bude ve čtvrtek 8. června 2017 a ve 20:45 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Charvát

V Toužimi 8. 3. 2017

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

……………………………
Alexandr ŽÁK
starosta
…………………………….
Romana ŠAMBERGEROVÁ

……………………………..
Jan 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.

