MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 8/2018
Datum: 31. 12. 2018
Č.j.: 5278/18/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 8
konaného dne 27. prosince 2018
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 14 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Jiří Ženíšek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Obnovení místního zpravodaje – Toužimské noviny
Zřízení facebookového profilu města Toužim
Projednání akce „Oslava založení města Toužim – 2019“
Diskuze
Závěr

K bodu 1 :

Zahájení

P. starosta zahájil v 14:10 hodin zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. V úvodu uvedl, že o
svolání dnešního zasedání požádala jedna třetina zastupitelů a termín byl vybrán tak, aby
zasedání nebylo zítra a ani na Silvestra. Dále uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno, veřejnosti
oznámeno a všechny dostupné materiály byly včas zaslány. Konstatoval, že k zápisu
z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky. Na základě prezenční listiny je
přítomností 14 členů zastupitelstva zasedání usnášeníschopné.

K bodu 2 :

Odsouhlasení navrženého programu.

P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva a vyzval
členy zastupitelstva k návrhům či připomínkám k programu. K navrženému programu neměl
nikdo připomínky.
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Návrh usnesení č. 1/8/2018:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 1/8/2018 bylo schváleno.

K bodu 3 :

Volba ověřovatelů zápisu.

P. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pí Renatu Páníkovou a p. Petra Vlčka a o
návrzích nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/8/2018:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

pí Renatu Páníkovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 2/8/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/8/2018:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

p. Petra Vlčka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 3/8/2018 bylo schváleno.

K bodu 4 :

Obnovení místního zpravodaje – Toužimské noviny.

P. starosta vyzval zastupitele Petra Vlčka, aby se ujal slova a seznámil zastupitele
s tímto bodem.
Obec má za povinnost informovat své občany o své činnosti dle § 97 zákona o obcích.
Za toto odpovídá starosta obce v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona o obcích.
Město Toužim nemá v současné době možnost informovat občany města o své
činnosti formou tištěného média, které je v místních poměrech stále nejúčinnější formou
šíření takových informací. A to i přesto, že ve svém platném jednacím řádu Zastupitelstva
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města Toužim je jako prostředek pro informování občanů uveden místní tisk v podobě
Toužimských novin (§ 4 odst. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva města Toužim).
V minulosti město Toužim takové médium vydávalo ve formě místního zpravodaje
např. pod názvem Střela, Toužimské noviny, Toužimské listy. V roce 2015 bylo městem
vydávání městského zpravodaje Toužimské noviny zastaveno a město od té doby využívalo
zpravodaje INFOLISTY, vydávaného spolkem Cesta z města, z.s.
Tento tisk nebyl vydáván v souladu se zákonem a nemohl, tak plnit poslání
periodického tisku územního samosprávného celku § 3 písm. g) tiskového zákona č. 46/2000
Sb., i když město financovalo uveřejňování některých informací o své činnosti. Většinou
s nevalným informačním významem, často jen informace o již učiněných rozhodnutích a
realizovaných věcech. Proto je žádoucí, aby město Toužim obnovilo vydávání vlastního
informačního tisku, který by splňoval potřebné zákonné požadavky a stal se oficiálním
médiem pro informování občanů, nejen o činnosti města, tj. např. městského úřadu, starosty,
rady, zastupitelstva či městem zřizovaných organizací, ale i ostatním dění ve městě.
Participaci občanů města na samosprávě považujeme za zásadní věc pro správné
fungování města. Nezbytným předpokladem takové participace je kvalitní informovanost
občanů, která vytváří podmínky pro aktivní a efektivní zapojení se občanů do činnosti
samosprávy. Proto požadujeme, aby město Toužim obnovilo vydávání místního zpravodaje
Toužimské noviny jako periodického tisku územního samosprávného celku.
Pro zajištění efektivity Toužimských novin požadujeme, aby tyto byly vydávány
měsíčně a v případě konání jednání zastupitelstva byly vydány tak, aby obsahovaly informace
k tomuto jednání. To by vzhledem k plánování jednání zastupitelstva neměl být problém.
Pro finanční zajištění výroby Toužimských novin navrhujeme, v případě, že se
nepodaří najít jiné zdroje financování v rámci rozpočtu, snížení nákladů na činnost
samosprávy, což znamená ponížit stávající odměny zastupitelů a takto získané prostředky
vyčlenit v rámci rozpočtu na náklady spojené s výrobou Toužimských novin.
P. starosta – poděkoval a požádal o příspěvky do diskuze.
Zastupitel p. Schierl – tento návrh podporuje, protože si myslí, že by město mělo o své
činnosti informovat veřejnost tak, aby ty informace byly pro veřejnost objektivní. V minulosti
tomu tak bývalo s různou kvalitou, ale tím, jak se ten oficiální zpravodaj zrušil, ta kvalita té
informovanosti samozřejmě poklesla. Dnes na ten periodický tisk jsou kladeny nějaké
zákonné požadavky, které umožňují veřejnosti se tam zapojit. Současný stav toto
neumožňuje. Město by mělo vydávat vlastní periodický tisk a naplnit to co je v zákoně
stanoveno. V současné době se plní ty zákonné požadavky volného přístupu k informacím,
zveřejňují se zápisy ze zastupitelstva, usnesení rady a další informace. Je to na zastupitelstvu
jak se k tomu postaví a jakou formu informování veřejnosti zvolí. Přimlouvá se k lepší
informovanosti občanů. Pokud člověk, který nechodí na zastupitelstvo, nemá informace, tak
ztrácí zájem o veřejné dění, což možná někdy může být u někoho záměr. Chápe, že kritické
informace, které se objevily v Infolistech, dříve i v Toužimských novinách, že to není
příjemné, ale určitá forma diskuze, pokud je vedená kultivovaně, což se ne vždy povedlo, tak
je určitě přínosem pro tu obec, proto se přimlouvá, aby se tato situace nějak vyřešila.
Zastupitel Jan Vlček – pokud by se to mělo vrátit na tu úroveň, co to tady bylo, tak je proti.
Lidi, kteří to chtějí, tak ať si vytvoří vlastní tisk, a tam ať si uráží lidi, ve vlastním tisku a za
vlastní náklady. Byla tam jen urážka, urážka a urážka, uráželi jste tam lidi, co něco udělali,
člověka, který pro město žije. To, co se tady děje poslední dobou, se tady nikdy nedělo a vy
jste dokázali jenom urážet, sháněli jste na něj věci, abyste ho zavřeli, ne div zastřelili. Pokud
se k tomu chcete takhle vrátit a věří tomu, že se k tomu chcete vrátit, tak je proti. Jinak jako
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noviny, když fungovaly bez urážek, byly zajímavé a rád je četl. To co jste tam pak předvedli,
tak vaší vinou noviny neexistují.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – většina z nás ví, proč bylo pozastaveno vydávání Toužimských
novin, právě z důvodů jak řekl Jan Vlček a on není přesvědčený, že v současné době by ta
situace byla lepší. O tom jej přesvědčují články na facebooku, kde někteří lidé napadají jeho a
jeho rodinu a je přesvědčený, že jak tomu bylo naposled v Toužimských novinách, využívali
by tyto noviny k různým lžím, k nepravdivým informacím, urážkám a podobně. Pokud
nebude záruka, že noviny budou sloužit skutečně jako informační orgán města, tak není pro je
znovu obnovit.
Zastupitel Petr Vlček – kdo tam, kdy byl uražen, nebo co tam nebylo pravda. Všichni měli
prostor na reakci, nevidí důvod k nějaké cenzuře, neví, co myslí p. Kadera. Vyzval, aby
zastupitelé uvedli nějaký příklad.
Zastupitel Jan Vlček – nechce dál reagovat.
Zastupitel Petr Vlček – jsou tady všichni lidi, co hlasovali pro zrušení Toužimských novin a
měli by si uvědomit, že od té doby porušují jak jednací řád, tak město porušuje i nějaké
zákony, protože poskytuje peníze zapsanému spolku Cesta z města, který neměl oprávnění
Infolisty vydávat. Nad tímto by také zastupitelé měli uvažovat a podle toho se rozhodnout. Co
se týká nějakého příkladu tak, on příklad uvede, on sám je napadán vaším příznivcem *****,
že je polodebil a tak různě podobně. Opětovně vyzval zastupitele, aby uvedli konkrétní
příklady.
Zastupitelka pí Šambergerová – Toužimské noviny skončily díky tomu, že obě redaktorky
daly výpověď. Udělalo se nové výběrové řízení na redaktory a ti se nesehnali. Nemůžeme
tedy říkat, že jsme zrušili noviny.
Zastupitel Petr Vlček – to není pravda, do výběrového řízení se přihlásili tři lidi.
Zastupitelka pí Šambergerová – neměli požadované vzdělání a praxi.
P. starosta – oni chtěli dělat grafiku.
Zastupitelka pí Šambergerová – nebudeme tady říkat, že jsme my zrušili Toužimské noviny.
Zastupitel Petr Vlček – ano, zrušili jste je.
Zastupitelka pí Šambergerová – kdo by je dělal?
Zastupitel Petr Vlček – to je povinnost města, informovat občany a Toužimské noviny tady
byly spoustu let předtím, tak nevidí důvod, proč by nemohly fungovat dál. Řekněte, co v nich
bylo urážlivého a nepravdivého.
P. starosta – uvedu tu informovanost na pravou míru. Oháníte se tady § 103 odst. 4 písm. e)
zákona o obcích, četl jste ho?
Zastupitel Petr Vlček – ano.
P. starosta – já vám ho přečtu: „Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.“
Poznámka pod čarou zní: „Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“
S tiskovým zákonem to nemá nic společného. Řekněte, co porušuji?
Zastupitel Petr Vlček – takže nemáte povinnost informovat?
P. starosta – ve smyslu zákona č. 106, o svobodném přístupu k informacím. Řekněte, co
porušuji, dle tiskového zákona a kde mám povinnost vydávat noviny? Odvoláváte se na zákon
o obcích, tak řekněte, co porušuji?
Občanka ***** – vzpomíná, když se rušili noviny, tak p. Petr Vlček, tady sám řekl, že on se
toho rád ujme. Ten kdo navrhuje obnovení novin, tak už by měl mít představu, kdo by to měl
dělat a nikde není psáno, že město musí vydávat psanou formou na internetu nebo na vývěsní
tabuli nějaké informace a nikde není napsáno, že musí vydávat noviny.
Zastupitel Petr Vlček – je napsáno v místě obvyklým způsobem a to tady Toužimské noviny
byly. To že se přihlásil, že to bude dělat je pravda, ale samozřejmě to bylo odmítnuto. Nikdo
neodpověděl na to porušování jednacího řádu, tak nejspíš vy jako zástupce města, že jste
dával peníze někomu, kdo neměl oprávnění na periodický tisk.
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P. starosta – to je problém toho vydavatele.
Zastupitel Petr Vlček – možná to je i váš problém, ale to ať posoudí někdo jiný a co ten
jednací řád, tam je jasná definice Toužimské noviny.
P. starosta – ne, cituji z jednacího řádu: „prostřednictvím místního tisku (Toužimských
novin), popřípadě jiným vhodným způsobem.“
Zastupitel Petr Vlček – ptám se vás všech, jestli vám to nevadí, že se porušuje jednací řád a
pravděpodobně se nezákonně dávali peníze někomu, kdo neměl oprávnění na periodický tisk?
Netvrdím, že to musí být chyba města, ale na druhé straně to problém je. Periodický tisk musí
mít registraci.
Zastupitel p. Hrůza – nemám pocit, že bychom cokoli porušili. Informace chodí lidem, mohou
si je najít na internetu na vývěsce tak v Infolistech.
Zastupitelka pí Mgr. Škrabánková – chybí tady médium, kde by se mohli vyjadřovat lidé,
v Infolistech to možné není.
Zastupitelka pí Páníková – lidé mohou přijít na zastupitelstvo, kde můžou říci svůj názor.
Zastupitel p. Vrána – v novinách by se měly řešit věci města a třeba dvě stránky vyčlenit pro
opozici, abychom tam mohli psát, co se nám nelíbí a ne, že někdo stojí na chodníku.
Další příspěvky k danému bodu již nebyly a tak p. starosta nechal hlasovat o návrhu
usnesení, tak jak jej uvedl předkladatel.
Návrh usnesení č. 4/8/2018:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení k 1. 3. 2019 místní zpravodaj Toužimské noviny
v souladu s § 3 písm. g) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), jako periodický tisk
územního samosprávného celku.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

5
7
2

Usnesení č. 4/8/2018 nebylo schváleno.
O dalších návrzích usnesení, které předložil v písemné podobě předkladatel, nebude
hlasováno z toho důvodu, že předcházející usnesení nebylo schváleno. Žádné usnesení
nevzniklo.

K bodu 5 :

Zřízení facebookového profilu města Toužim.

P. starosta vyzval zastupitele Petra Vlčka, aby se ujal slova a seznámil zastupitele
s tímto bodem.
Obec má za povinnost informovat své občany o své činnosti podle zákona o obcích.
Současná doba s rozvojem informačních technologií přináší nové možnosti pro zajištění
informovanosti občanů i pro jejich aktivní podíl na samosprávě města. Jedním z takových
prostředků jsou i sociální sítě, např. Facebook. Facebook dnes využívají nejen občané, ale i
oficiální instituce. Proto pro zkvalitnění podmínek pro aktivní zapojení občanů a veřejnosti do
dění ve městě a zejména pro jejich aktivní zapojení do samosprávy města navrhujeme zřízení
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oficiálního facebookového profilu města Toužim, který by doplňoval tiskové periodikum
Toužimské noviny a společně by tvořily základnu pro informování občanů a veřejnosti o
činnosti orgánů obce a o životě ve městě.
P. starosta požádal o připomínky, či návrhy.
Zastupitel p. Schierl – souhlasí se zřízením facebookového profilu města Toužim. Spousta
jiných obcí již profil má. Dnes v době těchto technologií, je to významný kanál na
informování veřejnosti a případnou nějakou věcnou diskuzi.
Zastupitelka pí Šambergerová – facebook mají ve Žluticích, kde vyvěšují informace z rady a
ze zastupitelstva, pak má facebook město Teplá, kde funguje jako veřejná skupina, kam se
dávají informace pro občany a dále mají facebook v Jenišově. Jinde jako například
v Manětíně, v Krásném Údolí, v Bochově, v Bečově žádný nemají. Spravovat facebook je
docela časově náročné a dotázala se p. starosty, zda by na toto měl člověka.
P. starosta – takového člověka nemá. Spravovat facebookový profil a čekat na nějaké reakce a
okamžitou protireakci zpátky, na to není člověk. Buď by se musel přijmout nový člověk, nebo
by reakce nebyly takové, jaké by se od takového média očekávaly, a potom by byly opět
reakce na to, že ne nereaguje atd.
Občan ***** – u facebooku záleží, jak se nastaví. Lze udělat jako rozšíření současných
webových stránek města. Bude tam to samé, co je na webových stránkách města. Nebo se
přes facebook můžou posílat různé informace. Nemusí se zřizovat za účelem diskuze.
Facebookové profily se dají upravit tak, že na té hlavní zdi se nebudou objevovat diskuzní
články a podobně. Vytvořit facebookový profil pouze informativní, kde bude třeba, že se dnes
koná zastupitelstvo a podobně.
P. starosta – takto to není v tom návrhu, který je předložen.
Zastupitel Petr Vlček – proč ne?
P. starosta – protože jsme byli v minulosti svědky toho, co dokážete.
Zastupitel Petr Vlček – my ten facebookový profil města, požadujeme jako informační portál,
to znamená, že bude využíván, jak uvedl p. Nedvídek, pouze k těmto účelům. Nikdo tady
nenavrhuje, že by to mělo sloužit nějakým velkým diskuzím. Všechno jde omezit. Větší města
to mají tak, že tam diskutovat lze.
Zastupitel p. Veverka – vůbec nevidím důvod, proč ten facebook dělat. Veškeré informace,
kdy je zastupitelstvo, kdy se děje nějaká kulturní akce jsou na stránkách města. Neví proč, by
se to mělo dublovat nějakým facebookem. Je to cca 3 měsíce po volbách, víme co se na
facebooku dělo před volbami i po volbách. Vůbec nemám chuť pro něco takového hlasovat.
Zastupitel Petr Vlček – když si lidé dají facebookový profil města do svých oblíbených, tak tu
informaci dostanou hned a nemusí to vyhledávat. Je to takové usnadnění, samozřejmě můžou
jít a pročítat stránky města.
Zastupitel p. Mgr Kadera – pro aktivní zapojení občanů a veřejnosti do dění ve městě, nevidí
facebook, ale především účast občanů na zasedání zastupitelstva. A co je podstatné, účast
občanů ve volbách a pokud v Toužimi jde 41 % občanů k volbám, ukazuje to zájem občanů o
dění ve městě. Udělejme tedy něco proto, aby občané chodili na zasedání zastupitelstva, aby
věděli co se tady děje, a aby chodili k volbám. Nevěří tomu, že to spraví facebook, tam se
může objevit cokoliv a hlavně to špatné.
Zastupitel p. Schierl – z diskuze má takový dojem, že Toužimské noviny a facebook zabili
jenom kvůli ***** a p. Vlčkovi.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – možná, že ano.
Zastupitel p. Schierl – to jsou ale jenom dva lidi, je nás tady v Toužimi víc, nejsme tady sami
a jestli oni šíří nějaké nepravdy, tak jsou možnosti jak se bránit.
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Zastupitelka pí Mgr. Škrabánková – souhlasí s tím, že volební účast je nízká, k volbám chodí
hlavně mladí lidé a facebookový profil by bylo něco, co by ty mladé lidi namotivovalo.
Občan ***** – facebookový profil by nebyl jenom pro zastupitele, ale hlavně pro občany
tohoto města. Mělo by se myslet na lidí a ne na zastupitelstvo, jestli se tam budete hádat nebo
ne. Lidé potřebují informace, co se tady děje, co se tady schvaluje a neschvaluje. To je ten
hlavní důvod proč by měly být zavedeny Toužimské noviny a facebookový profil.
P. starosta – stále jej nikdo nepřesvědčil o tom, že pokud se budou duplikovat informace
z jednoho místa na druhé, jaký to má význam?
Občan ***** – tam jde spíš o tu rychlost, dostupnost. Facebook a webová stránka je prostě
opak. Na facebookových stránkách jsou lidé připojeni pořád, proto ty informace dostanou
rychleji a dříve.
Zastupitel p. Hrůza – v současné době fungují informační SMS zprávy. Kdokoliv se může
zaregistrovat a bude dostávat ihned informace. Pokud ten člověk se chce více informovat, tak
ty informace najde.
Občan ***** – p. Mgr. Kadera má pravdu, lidé v Toužimi nechodí na akce, které jsou
zadarmo, nechodí nikam a proto je potřeba vymyslet něco, jak to změnit. Dneska jsou
v televizi reklamy pořád dokola a to jenom proto, aby to lidem vtloukli do hlavy, aby si to
koupili. Pokud bude ten facebook, tak třeba přijde o pět nebo o deset lidí víc. Toto je ten
záměr a takto by měl být vedený ten facebookový profil. V Toužimi jsou lidé líní, nic nedělají
a nikam nechodí, nemají zájem. Z vlastní zkušenosti ví, že když pořádá nějakou akci, tak je
účast velice malá.
P. starosta – je z podivem, že v době kdy nebyl internet, facebook apod., tak lidé na akce
chodili. Jestli ta neúčast není tím, že lidé jsou opravdu líní.
Zastupitelka pí Mgr. Škrabánková – ví o spoustě lidi, kteří nežijí v Toužimi, ale jsou z okolí a
přes ty informace, které se přes facebook sdílí, tak lidé, kteří nejsou líní, sem přijedou a
v podstatě propagují město i v tom okolí.
Zastupitelka pí Šambergerová – od tohoto tady máme Infocentrum, které přes facebook
rozesílá veškeré kulturní akce. V tomto ohledu občané informovaní jsou, je to o tom sdílení.
Zastupitel p. Schierl – co se týče kultury, tak informovanost je tady dobrá, ale my se tady
bavíme o informovanosti z města. Jde o to, pokud se projednává nějaká věc, aby se k tomu
mohli lidé vyjádřit, ještě před schválením a ne, když už je vše odsouhlasené. Jedná se
především o větší projekty.
P. starosta – pokud ti lidé projeví zájem, je připravený diskutovat. Je určitá věková skupina
lidí, která facebook nemá. V duplikování nevidí přínos.
Zastupitel Petr Vlček – obhajuje zřízení facebookového profilu.
V rámci tohoto bodu proběhla malá diskuze ohledně oprav a projektů.
Návrh usnesení č. 5/8/2018:
Zastupitelstvo zřizuje facebookový profil města Toužim jako další v místě obvyklý
prostředek pro informování občanů a jako prostředek pro participaci občanů na samosprávě
města. Správcem facebookového profilu města Toužim je Městský úřad Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

5
6
3

Usnesení č. 5/8/2018 nebylo schváleno.
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K bodu 6 :

Projednání akce „Oslava založení města Toužim – 2019.“

P. starosta – v podkladech jsou nějaké otázky od p. Petra Vlčka.
1) Jak bude vypadat program oslav, jakožto nejvýznamnější akce roku 2019 (550. výročí)?
P. starosta – tato otázka byla zodpovězena na minulém zasedání, opakuji, v současné době
není žádný konkrétní program sestavený, pracuje se na tom.
2) Jaký je plánovaný rozpočet?
P. starosta – plánovaný rozpočet také není, protože neznáme definitivní cenu. I tato odpověď
již zazněla na minulém zasedání.
3) Bude se poptávat profesionální agentura?
P. starosta – profesionální agentura na uspořádání celých oslav se najímat nebude. Bude to
v režii města, Živého zámku a Infocentra.
4) Doplňující otázky.
P. starosta předal slovo *****.
Občan ***** – žádný konkrétní program zatím není, je to ve fázi diskuze. Je potřeba si říct
jakým způsobem to vést, jakým způsobem chceme, aby to vypadalo, a od toho se bude odvíjet
ta cena. Pokud jste se byli podívat na akci s názvem „Historický den“, tak ta akce stála okolo
20.000,- Kč. Tato cena je ještě hodně dole, protože to dělají přes známé. Čím víc se to chce
profesionálně, tím se to víc prodraží. Třeba kováři na dva dny jsou okolo 15.000,- Kč. Pak je
potřeba vyřešit další věci jako jsou stánkaři. Jestli to uděláme na celé na náměstí, nebo něco
na zámku, jestli se to ukončí ohňostrojem a další věci. Je potřeba si k tomu sednout a probrat
to, co tam chceme a od toho se bude odvíjet ta cena.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – když jsme pořádali oslavy 525 let města Toužimi, což bylo v roce
1994, tak byla stanovená komise, která připravila návrh, co by tam mělo být. Oslovili se i
občané, aby předložili nějaké náměty. Pak, když to bylo pohromadě, tak se k tomu
zastupitelstvo vyjadřovalo a schválilo konečný program oslav toho výročí. Pojďme to udělat
stejně. Infocentrum a ***** to připravují, zjišťují co a jak by to mělo vypadat. Až to bude
trošku nastíněné, tak se o tom tady budeme bavit. Dneska přece nebude říkat, že pozveme
osm kapel, nebo jestli bude deset stánků, na to je ještě brzy.
Občan ***** – bohužel, na to už není brzy. Dneska mají všichni své stálé akce a my jsme
v podstatě v tomto nový. Když začínal na zámku, tak si myslel, že stačí zavolat a oni přijedou,
o tom to není. Čím později si vzpomeneme, tím to bude dražší. Je potřeba stanovit nějaký
rozpočet, kam se můžeme dostat a můžeme začít kontaktovat s nějakou finální nabídkou. Je
potřeba se rozhodnout co nejdříve.
Zastupitel Petr Vlček – za to děkuje a to je právě to, co tady nadhodil na minulém
zastupitelstvu, že jej zarazilo, že v rozpočtu není definovaná částka. Přitom to je významné
výročí 550 let. Očekával, že tohle vše již bude připravené, protože jak už tady zaznělo, je
pozdě. Věří tomu, že kapely jsou nasmlouvané rok dopředu.
P. starosta – navázal na p. Mgr. Kaderu a navrhl vytvoření pracovní skupiny, která by měla na
starosti uspořádání oslav 550. výročí města Toužim.
Zastupitel Petr Vlček – dobrý nápad, ale dost pozdě.
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P. starosta – dotázal se *****, že by navrhl do pracovní skupiny p. Schierla a buď pí Mgr.
Škrabánkovou, nebo p. Petra Vlčka.
Zastupitel Petr Vlček – v čem tam já pomůžu?
P. starosta – máte nápady, máte myšlenky, máte představu, máte takový přínos do pracovní
skupiny, že bez vás si to ani nedokážu představit.
Občan ***** – souhlasí.
P. starosta – samozřejmě, že v pracovní skupině bude i pí Prchalová.
Občan ***** – je škoda, že tady není *****, mohli jsme se posunout dál. Posílal i návrh jak
by to mohlo být. Je to v podstatě více méně hotové, jde o to si říct, co chceme, jak to bude
vypadat, kolik na to bude peněz a můžou se začít kontaktovat ty lidi. Jde o to, aby věděl, jaký
bude záměr, jakým směrem se oslavy budou ubírat a kdy to rozjet.
P. starosta – to je ta činnost, kterou by měla konat ta pracovní skupina tak, aby se to někam
posunulo. Pracovní skupina se může scházet daleko častěji, intenzivněji pracovat než
zastupitelstvo, které se může scházet nejdříve jednou za tři týdny. Na březnovém zasedání se
může odsouhlasit program oslav.
Zastupitelka Mgr. Škrabánková – navrhuje do pracovní skupiny někoho z rady.
Občan ***** – podle něj je to schůzka na půl dne a mělo by to být hotové. Schvalovat
program v březnu je podle něj pozdě. Na konci ledna to může být vše hotové.
P. starosta – může se to odehrát za jedno odpoledne, ale také nemusí. Bude záležet, jaké ty
myšlenky a nápady se tam rozvinou. Pak půjde o to oslovit ty dotyčné subjekty, aby se toho
zúčastnili, pokud by měli čas.
Občan ***** – kdy oslovit ty kapely a účinkující, ještě než bude rozpočet nebo až potom?
P. starosta – nejdříve potřebujeme vědět ty finance.
Občan ***** – finance již říkal, cca 10.000,- Kč na účinkujícího.
P. starosta – to ví, ale tohle není od *****.
Zastupitel p. Vrána – jde o to, kolik se vyčlení peněz, podle toho bude program.
P. starosta – když řeknu, že na to dám 30.000,- Kč, tak mám dva kováře a konec. To je špatně.
Zastupitel p. Vrána – pokud on nebude vědět kolik na to má peněz, kam se má vejít, co tam
do toho dostane, tak …
P. starosta – a co to udělat obráceně, oni mají nějakou představu, co tam chtějí ****** začínal
na šesti nebo osmi kapelách na nádvoří zámku, který by stáli hodně peněz. Takže se to
posunulo někam jinam. Proto vytvoříme pracovní skupinu, každý tam vnese nějaký ten
náhled, co by tam mohlo býti, oslovme ty účinkující, za co by byli ochotni sem přijet a dáme
to dohromady a zjistíme, že to bude stát 750.000,- Kč. Řekneme si, že to je moc, že se to
udělá za 400.000,- Kč a bude se škrtat a bude se to ladit, aby tam bylo od každého kousek.
Když střelím od boku nějakou částku a nevím kdo za kolik a co, to ví ***** a *****.
Zastupitel Jan Vlček – ***** říkal, že to má už skoro hotové.
P. starosta – to je ale jen půlka.
Zastupitel Jan Vlček – kolik ten nástřel, tak asi vypadá.
Občan ***** – cca 80.000,- Kč na dva dny. Když vezme ohňostroj, který stojí cca 25.000,Kč, tak už je na 105.000,- Kč. Když tam bude zvukař, to je dalších cca 10.000,- Kč na den a
na náměstí a na nádvoří, což je celkem cca 40.000,- Kč. To už jsme na 145.000,- Kč plus
kapely. Co se bavili s *****, ta dává přednost regionálním kapelám, tam se pohybujeme
okolo 5.000,- Kč. Některá 3.000,- Kč, některá, která pojede z větší dálky cca 10.000,- Kč.
Pokud budeme brát nějaké zvučné jména, tak se pohybujeme okolo 100.000,- Kč. Záleží, jak
velkolepé ty oslavy chceme mít a z toho se musí vycházet.
Zastupitel Petr Vlček – to by mělo vzejít z města, jestli tady chceme regionální kapely nebo
nějaké zvučnější jméno, tak od toho se odvíjí ta cena. Neví, zda je vůbec možné ještě získat
nějaké zvučné jméno, to už je pozdě.
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P. starosta – otázka je, co si představím jako zvučné jméno, Olympic, Katapult, Lucie či
někdo úplně jiný.
Zastupitel p. Bc. Hrůza – pokud vezmeme kapelu za 100.000,- Kč, tak už se pohybujeme
kolem 300.000,- Kč. Ta kapela samozřejmě nebude hrát na našem pódiu, ale na svém
profesionálním. S tím souvisí i profesionální osvětlení ozvučení a další věci, což je zase někde
jinde. Takže je to minimálně 300.000,- Kč a to se držíme hodně při zemi, takhle jenom
počítáme. Když si město řekne, že to udělá do 400.000,- Kč, tak tam toho prostoru už moc
nemá. Opravdu je to o velké diskuzi, o tom co je priorita a co není. Toto by měla posoudit ta
skupina, do čeho dáme peníze. Na tom nádvoří je to relativně malá částka.
Zastupitel Jan Vlček – pro ***** bude lepší, když bude vědět s jakou částkou, má pracovat.
Zase aby někoho neoslovoval zbytečně a neoslovoval zvučné kapely, když na to bude mít
třeba 50.000,- Kč. Když ale bude vědět, že na to má 300.000,- Kč nebo 400.000,- Kč tak
může pracovat trošku rozšířeně.
Zastupitel Petr Vlček – kvůli tomuto to celé vyvolal.
Zastupitel p. Bc. Hrůza – teď můžeme diskutovat o tom, kolik město dá na ty oslavy. Výchozí
návrh může být těch 400.000,- Kč. Každý teď můžete říct svůj názor.
Občan ***** – to by bylo ideální určit nějakou částku, kam se můžeme dostat. Pak už ta
pracovní skupina může něco vymýšlet.
Zastupitel Petr Vlček – přesně o to mu jde, shodnout se na nějaké částce, nemusí být malá,
protože je to takové výročí. 400.000,- Kč je rozumná částka, nemusí se utratit celá.
P. starosta – vrátíme se na začátek a vytvoříme pracovní skupinu.
Zastupitel Petr Vlček – je pro a navrhl jako člena p. starostu.
Zastupitel p. Schierl – dotázal se, zda v pracovní skupině bude jako zastupitel, nebo jako
předseda spolku Pod střechou nebo jako člen spolku Živý zámek.
P. starosta – jako člen zastupitelstva a dotázal se, zda souhlasí s členstvím v pracovní skupině.
Zastupitel p. Schierl – souhlasí, nemá s tím problém.
Zastupitel Petr Vlček – souhlasí s členstvím své osoby v pracovní skupině, nemá s tím
problém.
Zastupitelka pí Mgr. Škrabánková – souhlasí s členstvím své osoby v pracovní skupině, nemá
s tím problém.
P. starosta – s ***** a ***** nás je teď šest.
Zastupitelka pí Šambergerová – hlásí se do pracovní skupiny.
Občan ***** – bylo by dobré, kdyby v pracovní skupině byl i p. Bc. Hrůza, který má v této
oblasti zkušenosti.
Zastupitel p. Bc. Hrůza – souhlasí.
P. starosta – informace sdělíme ***** a připraví nějaký termín a rozešle jej všem. To bychom
měli pracovní skupinu a na pracovní skupině jsme schopní, protože jsme z rady dva, vám dát
informaci jaká částka by měla být k dispozici. O tomto bude nějaká diskuze s paní účetní.
Zastupitel Petr Vlček – o tom tady nemůžeme rozhodnout, nebo dát aspoň doporučení radě?
P. starosta – nějaká částka tady padla, s paní účetní to prodiskutuje a na pracovní schůzce
bude informovat, jak to dopadlo.
Tímto p. starosta ukončil diskuzi o přípravě oslav 550. výročí přidělení městských
práv městu Toužim, které proběhnou v příštím roce.

K bodu 7 : Diskuze.
Do diskuze žádný příspěvek nebyl.
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K bodu 8 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast, popřál vše nejlepší do
nového roku a sdělil, že další zasedání zastupitelstva bude svoláno dne 7. 3. 2019. S pracovní
skupinou se sejdou někdy v polovině ledna. K tomuto se domlouvali určité dny, ve kterých by
jednání mohlo probíhat.
Zasedání zastupitelstva p. starosta ukončil v 16:05 hodin.
Zapsal: Charvát

….…………………..
Alexandr ŽÁK
starosta

Ověřovatelé:
……………………………
Renata PÁNÍKOVÁ

……………………………
Petr VLČEK

Upozornění: Zveřejněný text zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Toužim je
upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

11

