MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 7/2018
Datum: 20. 12. 2018
Č.j.:5112/18/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 7
konaného dne 13. prosince 2018
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 14 členů zastupitelstva.
Omluveni: Václav Veverka
Program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrženého programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva předsedy kontrolního výboru
5. Zpráva předsedy finančního výboru
6. Projednání návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2019
7. Projednání střednědobého výhledu města Toužim na rok 2020-2021
8. Projednání návrhu stavební komise
9. Projednání záměru na prodej nemovitých věcí
10. Projednání vkladu majetku města Toužim - „Toužim – vodovod Krásný Hrad,
Kojšovice“ a „vodovod a kanalizace v Tepelské ulici“, do správy a hospodaření
Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech
11. Projednání návrhu na vyřazení majetku
12. Projednání veřejnoprávní smlouvy o zajištění zájmového vzdělávání
13. Projednání podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce Tepelské ulice“
14. Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle NV č. 202/2018 Sb.
15. Diskuze
16. Závěr
K bodu 1 :

Zahájení

P. starosta zahájil v 17:10 hodin zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Dále uvedl, že
zasedání bylo řádně svoláno, veřejnosti oznámeno a všechny dostupné materiály byly včas
zaslány. Konstatoval, že k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky. Na
základě prezenční listiny je přítomností 14 členů zastupitelstva zasedání usnášení schopné.
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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.
Návrh usnesení č. 1/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 1/7/2018 bylo schváleno.

K bodu 3 :

Volba ověřovatelů zápisu.

P. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pí Mgr. Zdeňku Zemanovou a p. Ing. Jiřího
Horníka, DiS., a o návrzích nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/7/2018:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

pí Mgr. Zdeňku Zemanovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 2/7/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/7/2018:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

p. Ing. Jiřího Horníka, DiS.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 3/7/2018 bylo schváleno.

K bodu 4 :

Zpráva předsedy kontrolního výboru.

P. starosta vyzval předsedu kontrolního výboru p. Mgr. Milana Kaderu k přednesení
připravené zprávy o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva a rady města od ustavujícího
zasedání.
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Ustavující zasedání Zastupitelstva města Toužim konaného dne 1. 11. 2018
Zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 6 konaného dne 22. 11. 2018
Obě zasedání projednávala kádrové a organizační záležitosti.
- kontrolní výbor vzal závěry zasedání na vědomí
Zasedání Rady města Toužim č. 20 dne 22. 10. 2018
-

Kontroly plnění usnesení rady z minulých schůzí provádí na každém zasedání starosta
města. Úkoly jsou splněny nebo probíhá plnění v daných termínech

Usnesení č. 2a/20/2018
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádek č. 3 a č. 4 na části pozemku
parc. č. 1399/1 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem ***** ******.
- smlouva byla se žadateli uzavřena
Usnesení č. 2b/20/2018
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 8 na částech pozemků parc.
č. 142/12 a 142/14 v k.ú. Kosmová s ***** *****, bytem ***** ****.
- smlouva byla se žadatelem uzavřena
Zasedání Rady města Toužim č. 21 dne 2. 11. 2018
Usnesení č. 2a/21/2018
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 37 na části pozemku parc. č.
2843/10 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem ***** *****.
- smlouva byla se žadateli uzavřena
Usnesení č. 2b/21/2018
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem zahrádky č. 12 na části pozemku parc. č.
1636/6 v k.ú. Toužim s ***** *****, bytem ***** *****.
- smlouva byla se žadatelem uzavřena
Usnesení č. 3/21/2018
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytového prostoru v 1. patře domu č.p.
35 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi s Blankou Strakovou, bytem Toužim, část
Třebouň 14, za účelem poskytování kosmetických služeb.
- smlouva byla se žadatelkou uzavřena
Zasedání Rady města Toužim č. 22 dne 19. 11. 2018
Usnesení č. 3a/22/2018, č. 3b/22/2018
Rada schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 294/4 v k.ú. Toužim a pozemků parc. č.
933/1 a parc. č. 934 v k.ú. Radyně.
- záměr nebyl vyvěšen, čeká se na vypracování geometrického plánu
Usnesení č. 4b/22/2018
Rada schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 933/1 v k.ú. Radyně.
- záměr byl vyvěšen na úřední desce města
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K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 4/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 4/7/2018 bylo schváleno.

K bodu 5 :

Zpráva předsedy finančního výboru.

P. starosta požádal předsedu finančního výboru Ing. Jiřího Ženíška k přednesení
zprávy finančního výboru. Finanční výbor se sešel 26. 11. 2018 a zabýval se návrhem
rozpočtu města Toužim na rok 2019 a rozpočtovými opatřeními č. 50/2018 – 65/2018
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města Toužim na rok 2019. K návrhu
finanční výbor konstatoval, že v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 jsou tam
jen drobné odchylky v jednotlivých kapitolách. Výjimkou jsou jednak příjmy, které jsou
navýšeny a jednak kapitálové výdaje, které se navýšily oproti roku 2018 o 13.599.000,- Kč.
Na tomto mají podíl zejména dvě plánované akce, a to rekonstrukce stávající komunikace
v ulici Tepelská včetně veřejného osvětlení s plánovaným rozpočtem 10.000.000,- Kč a
cyklostezka a chodník z Toužimi ke hřbitovu ve výši 8.020.000,- Kč. Finanční výbor
k rozpočtu nemá výhrady a doporučuje navržený rozpočet města Toužim na rok 2019
schválit.
Dále finanční výbor projednal rozpočtová opatření č. 50/2018 až 65/2018.
RO 50/2018 částka 213.521,70 Kč, poskytnutí neinvestiční dotace od Karlovarského kraje
na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019“ pro ZŠ Toužim a
ZŠaMŠ Toužim.
RO 51/2018 částka 209.762,80 Kč, dotace od MŠMT pro ZŠaMŠ Toužim na projekt
„Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené
vykazování.
RO 52/2018 částka 11.000,- Kč, zvýšení náhradní výsadby.
RO 53/2018 částka 20.000,- Kč, dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na akci „Mateřinka
2018“ pro MŠ Toužim.
RO 54/2018 částka 29.000,- Kč, zajištění administrace na veřejnou zakázku na akci
„Smíšená cyklostezka a chodník Toužim – Kosmová.“
RO 55/2018 částka 150.000,- Kč, neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR
určená na výdaje spojené se společnými volbami do 1/3 Senátu Parlamentu.
RO 56/2018 částka 30.000,- Kč, rozšíření veřejného osvětlení v Kosmové.
RO 57/2018 částka 13.000,- Kč, zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
parkoviště u hřbitova.“
RO 58/2018 částka 310.000,- Kč, koupě služebního vozidla Mercedes – Benz Citan 109.
RO 59/2018 částka 36.000,- Kč, zvýšení rozpočtu u drobného hmotného dlouhodobého
majetku na pořízení knihovních regálů pro Základní knihovnu v Toužimi a
úhradu poplatku za certifikaci lesů v systému PEFC.
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RO 60/2018 částka 9.000,- Kč, zvýšené náklady u rozvodu plynu, úpravy elektroinstalace a
rozvodu TUV v bytovém domě v ulici Družstevní (byt č. 2 a č. 4)
RO 61/2018 částka 270.000,- Kč, pořízení nového systému počítačového programu GINIS
EXPRESS SQL.
RO 62/2018 částka 48.000,- Kč, upgrade telefonní ústředny.
RO 63/2018 částka 38.390,- Kč, vyúčtování výdajů voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a
zastupitelstev obcí.
RO 64/2018 částka 53.492,- Kč, účelová investiční dotace od Ministerstva vnitra
prostřednictvím Karlovarského kraje na výdaje jednotek SDH (odborná
příprava, výdaje za uskutečněný zásah mimo územní obvod, věcné vybavení a
opravy)
RO 65/2018 částka 29.000,- Kč, úprava položek u odvětvového třídění (paragraf) pitná voda
z důvodu dodání pitné vody do obce Kojšovice.
Všechna rozpočtová opatření byla finančním výborem Zastupitelstva města Toužim
schválena.
Zastupitel Petr Vlček – dotázal se na rozpočtová opatření č. 50 – obědy do škol, jakým
způsobem to funguje a kolik je za to obědů. Dnes se to řeší i po linii státní, a on s tím osobně
nesouhlasí a chtěl by vědět, jak to funguje.
Zastupitelka Mgr. Zemanová – rodiče dětí o tuto možnost požádají přes Úřad práce, přičemž
musí splňovat určité podmínky. Následně Úřad práce zašle do škol seznam dětí, které splňují
kritéria. Toto se řeší přes Karlovarský kraj, který zasílá finanční prostředky. Do tohoto
projektu je ze ZŠ Toužim zapojeno kolem 20 dětí, přesný počet v tuto chvíli neví a dále tento
projekt využívá i ZŠaMŠ Toužim.
O tom jakým způsobem se k tomuto staví stát, proběhla malá diskuze.
K přednesené zprávě již neměl nikdo připomínky a tak p. starosta nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru a bere na vědomí
provedená rozpočtová opatření č. 50/2018 – 65/2018.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 5/7/2018 bylo schváleno.

K bodu 6 :

Projednání návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2019.

P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké.
Návrh Rozpočtu města Toužim na rok 2019 je finančním plánem, je sestavován a
předkládán na základě příslušných ustanovení zákonů:
Čl. 101 odst. 3 Ústavy,
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD),
č. 128/2000 Sb., o obcích,
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
Zákon o státním rozpočtu,
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako schodkový, který bude hrazen finančními
prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 23/2017 Sb., o
pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
V oblasti očekávaných příjmů je návrh rozpočtu města rozčleněn do jednotlivých tříd
dle druhového členění rozpočtové skladby:
a) daňové příjmy jsou v návrhu rozpočtu ve výši 47.390.000,- Kč
z toho:
1. sdílené daně jsou ve výši 45.350.000,- Kč
2. poplatky jsou ve výši 2.040.000,- Kč
U propočtu předpokládaných daňových příjmů došlo oproti roku 2018 ke zvýšení
příjmu o 5.030.000,- Kč. Došlo ke zvýšení především u daně z příjmů fyzických osob placená
plátci, u daně z příjmů právnických osob a DPH. Na výnos daní má vliv růst spotřeby
domácností, snížení míry nezaměstnanosti, zavedení kontrolního hlášení u DPH, zavedení
elektronické evidence tržeb EET. Dále došlo ke zvýšení daně z hazardních her.
b) nedaňové příjmy jsou v návrhu rozpočtu ve výši 5.646.000,- Kč
U propočtu předpokládaných nedaňových příjmů došlo oproti roku 2018 ke snížení
příjmů o 383.000,- Kč. Jedná se především o snížení příjmů u věcných břemen.
c) kapitálové příjmy jsou ve výši 50.000,- Kč
d) v návrhu rozpočtu nejsou uvedené příjmy z dotací, protože městu nebyly rozhodnutím
nebo veřejnoprávní smlouvou pro rok 2019 zatím přiznané.
Jde např. o dotaci na výkon státní správy, na poskytování služeb pro dům
s pečovatelskou službou a na výkon sociálního pracovníka.
Při návrhu příjmů pro rozpočet města Toužim na rok 2019 vycházelo ekonomické
oddělení dle rozpočtu z roku 2018, ze střednědobého výhledu a z předpokladů budoucího
vývoje ekonomiky. Dále vycházelo z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním
rozpočtu na rok 2019. Ekonomické oddělení neakceptovalo předpoklad MF ČR v plné výši.
V případě plnění vyšších daňových příjmů dochází k úspoře finančních prostředků.
V oblasti plánovaných výdajů je návrh rozpočtu města rozčleněn do odvětvového
třídění dle paragrafů rozpočtové skladby:
a) běžné výdaje jsou v návrhu rozpočtu ve výši 53.260.000,- Kč, jedná se o výdaje potřebné
k plynulému zajištění základních činností města Toužim, jde především o provoz
městského úřadu, zajištění plnění na základě podepsaných smluv a objednávek, zajištění
provozu organizačních složek města (základní knihovna, dům s pečovatelskou službou,
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městská policie a zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů) a zajištění finančních
prostředků pro provoz příspěvkových organizací, které jsou městem zřízeny. Příspěvek
pro provoz příspěvkových organizací je v návrhu rozpočtu stanoven ve výši 29.600.000,Kč, do běžných výdajů také patří dotace spolkům, neziskovým a podobným organizacím.
V návrhu rozpočtu tato částka činí 971.000,- Kč (z toho 600.000,- Kč je určeno pro
činnost Infocentra, pro sportovní kluby částka 180.000,- Kč, pro zájmové organizace
50.000,- Kč, pro oblast sociálních služeb částka 43.000,- Kč, pro ostatní neziskové a
podobné organizace 65.000,- Kč a pro SDH 33.000,- Kč).
Návrh rozpočtu u výdajů je rozdělen dle odvětvového třídění (paragrafy):
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství v návrhu rozpočtu je celková částka
78.000,- Kč, je to stejná částka jako v roce 2018.
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství v návrhu rozpočtu je celková částka
940.000,- Kč. Zde došlo k ponížení u paragrafu 2219 – drobný majetek a služby.
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo v návrhu rozpočtu je celková částka 6.275.000,- Kč.
Zde došlo k navýšení u paragrafu 3314, což jsou činnosti knihovnické. Dojde k navýšení
platů, ke zvýšení drobného majetku, budou se pořizovat nové regály. Dále došlo k navýšení u
paragrafu 3635, což je územní plánování. Bude se provádět aktualizace územního plánu. Ke
zvýšení došlo u paragrafu 3745, což je náhradní výsadba dřevin uložená pro rok 2019. U
paragrafu 3900 došlo také k navýšení, což jsou ostatní činnosti související se službami pro
obyvatelstvo, zde jsou zahrnuty výdaje na oslavu města Toužim. Naproti tomu došlo ke
snížení u paragrafu 3639, kde se ponížili nějaké služby a opravy.
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti v návrhu rozpočtu je celková částka
1.347.000,- Kč. Zde došlo k navýšení u paragrafu 4351, což je osobní asistence, pečovatelská
služba. Zde dochází k navýšení platů, k navýšení nákladů na elektrickou energii a náklady na
pohonné hmoty.
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana v návrhu rozpočtu je celková částka
1.366.000,- Kč.
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby v návrhu rozpočtu je celková částka
13.654.000,- Kč. Zde došlo k mírnému navýšení, které je způsobeno navýšením platů,
nákladů na elektrickou energii.
V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou výdaje na provoz příspěvkových organizací
v celkové výši 29.600.000,- Kč, což je zvýšení oproti roku 2018 o 1.470.000,- Kč.
U MŠ Toužim je příspěvek na provoz v návrhu rozpočtu ve výši 600.000,- Kč, což je
vyšší oproti roku 2018 o 100.000,- Kč. Je to způsobeno např. zvýšením nákladů na energii.
U ZŠ Toužim je příspěvek na provoz v návrhu rozpočtu ve výši 4.000.000,- Kč, což je
zvýšení o 100.000,- Kč, oproti roku 2018. Je to taktéž způsobeno zvýšením nákladů na
energii.
U ZŠaMŠ Toužim je příspěvek na provoz v návrhu rozpočtu ve výši 690.000,- Kč, je
to stejná částka jako v roce 2018.
U ZUŠ Toužim je příspěvek na provoz v návrhu rozpočtu ve výši 140.000,- Kč, je to
stejná částka jako v roce 2018.
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U Bytového hospodářství města Toužim je příspěvek na provoz v návrhu rozpočtu ve
výši 2.670.000,- Kč, což je to vyšší o 170.000,- Kč, oproti roku 2018. Je to způsobeno
zvýšením platů včetně zákonných odvodů, zvýšením nákladů na energii, služeb, zvýšením
spotřeby materiálu. Plánují se nákladnější opravy např. přestavby 2 bytových jader v domě č.
p. 468, výměna oken v domě č. p. 35, kinosál v Infocentru, oprava fasády domu č. p. 92,
výměna oken v domě č. p. 53 a další.
U Technických služeb města Toužim (TSM) je příspěvek na provoz v návrhu rozpočtu
ve výši 21.500.000,- Kč, což je zvýšení o 1.100.000,- Kč, oproti roku 2018. Je to způsobeno
zvýšením platů zaměstnanců včetně zákonných odvodů, zvýšením nákladů na energii a
služby, na spotřebu materiálu, PHM, mezi vyšší náklady patří úložné na skládku Činov, a
poplatek za uložení odpadu, splátky leasingu komunálního vozu Bonetti, nakladače, traktoru a
nákladního vozu, na odpisy, na silniční daň, dále je určen na výměnu či doplnění dopravních
značek, oprava a údržba služebních vozidel, budovy TSM, strojů a přístrojů, údržba zeleně,
veřejného osvětlení, údržba fotbalového hřiště, vánoční výzdoba, mezi větší výdaje dále patří
oprava místní komunikace a chodníků.
U Teplárenství města Toužim není příspěvek v návrhu navržen, neboť příspěvková
organizace má ceny tepla stanoveny tak, aby pokryly veškeré náklady. Tato příspěvková
organizace vykazuje vždy zisk.
b) kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu ve výši 24.558.000,- Kč, což je zvýšení o
13.599.000,- Kč, oproti roku 2018. Mezi větší kapitálové výdaje patří rekonstrukce
stávající komunikace v ulici Tepelská včetně veřejného osvětlení, a to ve výši
10.000.000,- Kč a vybudování smíšené cyklostezky a chodníku Toužim – Kosmová
směrem ke hřbitovu včetně rekonstrukce parkoviště ve výši 8.020.000,- Kč a vybudování
výtahu v budově MěÚ ve výši 1.700.000,- Kč.
Rozpočet města Toužim je vytvořen takto:
Celkové příjmy budou
Celkové výdaje budou
Rozpočtové saldo bude

53.336.000,- Kč
77.818.000,- Kč
24.482.000,- Kč

Schodek ve výši 24.482.000,- Kč bude financován ze zůstatku finančních prostředků
z minulých let. Součástí rozpočtu je sociální fond, který je tvořen 3 % z přijatých platů a
náhrad ve výši 230.000,- Kč a zůstatku z předešlého roku ve výši 275.000,- Kč. Celková
tvorba by měla být 505.000,- Kč. Čerpání se poskytuje na stravování zaměstnanců, na
penzijní připojištění, na dary a kulturu a sport.
P. starosta poděkoval pí Krátké za rozsáhlou zprávu a dal prostor k dotazům.
Zastupitel Petr Vlček – mrzí jej, že nebyla svolána pracovní skupina k rozpočtu, aby zastupitelé
věděli přesnější informace. Dotázal se, z jakého důvodu není v rozpočtu příspěvková organizace
Teplárenství města Toužim, nenašel jí tam ani v loňském roce.
Pí Krátká – protože příspěvková organizace Teplárenství města Toužim nepotřebuje příspěvek,
ona má stanovené ceny tak, aby nebyla ve ztrátě a aby ji město nedotovalo
Zastupitel Petr Vlček – mzdy jdou z čeho?
Pí Krátká – z toho jejich zisku.
Zastupitel Petr Vlček – jak bude vypadat Tepelská ulice po rekonstrukci, jak to bude s parkovací
kapacitou, žádný projekt neviděl.
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P. starosta – projekt je k dispozici u p. Kokeše. Tepelská ulice se moc nezmění. Od domu č. p.
169 se obnoví okapový chodník vedle toho domu, dále od domu p. Macury bude vyvýšen, resp.
komunikace se utopí a chodník tím bude vidět. Chodník bude ve stejné šíři, až k p. Svobodovi
kde se napojí na ten stávající. Po pravé straně vznikne parkovací pruh, který bude současně i
chodníkem, ale bude vyvýšen jen cca 2 cm tak, aby se na něj dalo najet a parkovat tam. Plus na
pravé straně plocha pod vraty nebo pod hydrantem u VaKu, směrem k objektu stodoly areálu
Fary, se zadláždí tak, aby se vytvořila další parkovací místa. Dnes je to zatravněné a rozježděné.
Pak se pokračuje dál, kde se stávající komunikace odfrézuje a položí se nová balená a až
k odbočce mezi okály. Mezi okály se zruší chodníky, rozšíří se komunikace a vznikne tam
obytná zóna, stejně jako je to na Janově ulici, bude vyhrazené parkování na komunikaci vpravo i
vlevo. S tímto je spojena rekonstrukce veřejného osvětlení tak, aby se vše udělalo najednou.
Zastupitel Petr Vlček – takže z kopce dolů nebude žádný chodník, bude to, jako je to teď.
P. starosta – ano, jako je to teď, prostorově se tam chodník nedá udělat. Projekt je vyvěšen,
protože to je podlimitní veřejná zakázka, není to vyvěšeno na stránkách města.
Zastupitel Petr Vlček – dotázal se na pozemky za Fafčákem, proč to není v rozpočtu.
P. starosta – ono to tam je, ale je to schované v položce územní plánování, kde je aktualizace
územního plánu a v současné době je zadaná územní studie. Povinnost jejího vypracování
vyplývá z územního plánu. Měla by být k dispozici v příštím roce.
Zastupitel Petr Vlček – v rozpočtu nenašel žádné dětské hřiště.
P. starosta – dětské hřiště se prozatím na příští rok neplánuje. Jsou tam opravy poškozených
povrchů a podobně.
Zastupitel Petr Vlček – v rozpočtu je částka 150.000,- Kč na ples města, co se za to pořizuje?
P. starosta – za 150.000,- Kč se pořizuje kompletní program, muzika, moderátor, občerstvení.
Vstupné vybírá Infocentrum a slouží na pokrytí nákladů.
Zastupitel Petr Vlček – takže Infocentrum dá ty peníze městu?
P. starosta – je to na dokrytí nákladů.
Zastupitel Petr Vlček – v rozpočtu je částka 100.000,- Kč, na slavnosti města, zdá se mu to málo.
Jak slavnosti budou vypadat, co je v plánu?
P. starosta – program se zatím připravuje ve spolupráci s pí Prchalovou a p. Nedvídkem. Oslavy
by se měli uskutečnit na náměstí a na nádvoří zámku. Zatím není známo, kolik to bude stát, těch
100.000,- Kč bylo vyčleněno na nějaké upomínkové předměty, tak jak tomu bylo i v letech
minulých. Program jako takový zatím není znám.
Zastupitel Petr Vlček – výročí je významné, takže to bude stát více peněz. Infocentrum má pořád
stejně financí.
P. starosta – má pořád stejné dotační prostředky. Oslavy města budou několika denní, bude to
minimálně ty dva dny v sobotu a neděli.
Zastupitel Petr Vlček – takže to bude hradit Infocentrum?
P. starosta – ne, bude to hrazeno z městského rozpočtu, protože Infocentrum na to prostředky
nemá.
Zastupitel Petr Vlček – kde se vezmou ty peníze, když nejsou v návrhu rozpočtu?
P. starosta – zatím se neví, kolik to bude stát, tak se tam žádná částka nedávala. Jak se má
narozpočtovat něco, co ještě není známo. Až bude známa cena, tak se budou hledat ty prostředky
v rozpočtu.
Zastupitel Petr Vlček – je k dispozici dokumentace k pořízení výtahu?
P. starosta – pokud se dnes odsouhlasí návrh rozpočtu, kde je výtah zapracován, tak pak můžeme
zadat zpracování projektové dokumentace a následně může být výběrové řízení na dodavatele
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toho výtahu. Jelikož není schválen rozpočet, tak se na tom zatím nepracuje. Pouze se předběžně
oslovili nějací dodavatelé, nic konkrétního, ale zatím není.
Zastupitel Petr Vlček – u výtahu se to udělalo a u slavností ne.
P. starosta – byla nějaká předběžná jednání s dodavateli a výrobci, kteří nám řekli cenovou
relaci. Zda to bude stát 1.700.000,- Kč nebo 1.400.000,- Kč se zatím neví. Výtah bude mít takové
parametry, aby se tam vešel vozíčkář, což je standardní výtah. Je zbytečné tady dělat nákladní
výtah, ten důvod jeho pořízení je snad jasný.
Zastupitel Petr Vlček – poplatky ze psů činí 70.000,- Kč, vydají se všechny tyto prostředky na
pejskaře, když je od nich vybereme?
P. starosta – z finančních prostředků se pořizují sáčky na exkrementy a ty se předávají
pejskařům, kteří přijdou uhradit poplatek ze psa. Ta potřeba je pokryta a činí cca 8.000,- Kč.
Poplatek ze psa je dán zákonem a je to příjem města. Jaký by to mělo smysl vybrat on nich
70.000,- Kč a pak jim to nějakou formou celé vrátit, to by se to nemuselo vůbec vybírat.
Pí Krátká – v rozpočtu je částka 20.000,- Kč na dary určená na kastraci koček a kocourů, i když
se za ně poplatky nevybírají, dále je v rozpočtu 55.000,- Kč, které jsou určeny na náklady za
nalezené psy, na útulky apod.
Po krátké diskuzi o místních poplatcích p. starosta požádal o další dotazy ohledně rozpočtu.
Zastupitel Petr Vlček – kdo má pronajatu bývalou kotelnu?
P. starosta – část má p. Ing. Kadera, kotelnu jako takovou mají Městské lesy Toužim, s.r.o. a část
má ve výpůjčce TSM Toužim.
Zastupitel Petr Vlček – kolik město hradí za odpady?
Pí Krátká – popelnice mají na starosti TSM Toužim. Tříděný odpad jako je sklo, plast, papír stojí
650.000,- Kč ročně a příjmy jsou ve výši 420.000,- Kč od EKO-KOMU, a.s. Tento odpad lidé
neplatí, pouze firmy a to dělá ročně 32.000,- Kč. Separovaný odpad nás stojí víc, než vybereme.
Zastupitel Bc. Hrůza – toto se řešilo na radě, dával se i článek do Infolistů, aby lidé více třídili.
Ty nůžky se rozevírají víc a víc a město ročně doplácí cca 1.000.000,- Kč a jediný příjem je za
ten separovaný odpad, který je čím dál nižší.
Zastupitel Radek Vrána – lidé by možná třídili, ale kontejnery jsou stále plné.
Zastupitelka pí Šambergerová – od EKO-KOM u dostáváme paušální částku?
P. starosta – je to paušální částka za tunu.
Pí Krátká – roční částka na skládkování činí 1.800.000,- Kč.
Zastupitel Petr Vlček – můžeme navýšit odvozy?
Pí Krátká – lze, ale bude to stát víc.
P. starosta – problém je se svozovou firmou, neustále se na něco vymlouvají. Pí Michalová
s nimi stále bojuje. Je stanovený svozový kalendář a termíny tam nejsou tak dlouhé. Pokud by se
kalendář dodržoval, tak je to bez problémů. Jestli, ale přijede za 14 a více dnů, tak si to lidé
nechají doma, když jsou zodpovědní, anebo to hodí do komunálu, a pak, když se ten kontejner
vysype, tak se tam nahrnou a je plný za cca dva dny. Neustále se bojuje s Resurem, aby
dodržoval svozový kalendář. Není to jednoduché, existují i jiné firmy, ale tento stav je obdobný i
tam. Pokud by došlo k navýšení kontejnerů či jejich výměně za větší, stálo by to více peněz a
výsledek by byl stejný. V současné době má město cca 90 nádob, to je množství, které nemají
snad nikde.
Zastupitel Petr Vlček – dotace sportovním oddílům se navýšili o 30.000,- Kč na 180.000,- Kč.
Později se rozdávají dary, proč se to rovnou nenavýší v tom rozpočtu, když to evidentně nestačí a
zda proběhla nějaká schůzka se zástupci těch oddílů, protože třeba Sokol evidentně zanedbává
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areál na koupališti a město by jim mělo pomoci tak jako pomáhá ostatním klubům, třeba na
hřišti.
P. starosta – schůzka neproběhla. Areál na koupališti je ve vlastnictví Sokola a fotbalové hřiště
ve vlastnictví města. My se staráme o svůj majetek a Sokol o svůj. Pokud si někdo požádá o
dotaci, může jí získat a pokud jde o dary, tak ty jsou z obchodní společnosti a nikoliv
z městského rozpočtu. Navýšení v městském rozpočtu je o 30.000,- Kč, kdyby náhodou někdo
chtěl více peněz.
Zastupitel Petr Vlček – těm klubům ty peníze evidentně nestačí.
Zastupitelka Šambergerová – my preferujeme naše stávající družstva, které potřebují dotace,
abychom mohli fungovat. V současné době není pro nás koupaliště prioritou. My peníze máme,
získáváme je i z jiných dotací než od města.
Zastupitel Petr Vlček – jak bude vypadat rozšíření komunikace na Krásný Hrad?
P. starosta – jedná se o rozšíření komunikace přímo v Krásném Hradě, nikoliv na Krásný Hrad.
Komunikace je tam úzká a krajnice jsou rozlámané, protože tam jezdí lesáci, tak jí chceme
rozšířit v rámci prostorových možností, které tam jsou tak, aby byla i pro to nákladní auto.
Zastupitel Petr Vlček – vybudování parkoviště naproti domu č. p. 164, kde je prodejna kol,
v rozpočtu určená částka 200.000,- Kč, co za to bude?
P. starosta – bude to parkoviště přes silnici v té slepé ulici, majitelka domu posunula oplocení na
hranici pozemku, tak jak mělo být už dávno. Tímto se otevřela možnost využít prostor a
vybudovat zde parkoviště na 3 nebo 4 vozidla a vyřešit tak situaci s parkováním na druhé straně.
Zastupitel Petr Vlček – takže tam na tom chodníku už budou lidé dostávat pokutu.
P. starosta – situace tam zůstane úplně stejná, aby tam nebylo tolik aut, zejména auta co parkují u
té podezdívky, tak se budou moci přesunout na nově vybudované parkoviště. Režim zůstane
úplně stejný jako doposud.
Zastupitel Petr Vlček – budou tam smět stát auta u prodejny kol, protože když nemůže postavit
auto na chodník ve Farní ulici, tak ho nemůže postavit na chodník v Plzeňské ulici.
P. starosta – dopravní situace se u domu č. p. 164 nijak nemění, řešíme rozšíření parkovací
kapacity pro tento dům.
Zastupitel Petr Vlček – bude tam městská policie dávat pokuty stejně jako ve Farní ulici nebo ne,
vy jste jejich velitel.
P. starosta – ne, nejsem jejich velitel.
Zastupitel Petr Vlček – ze zákona jste jejich velitel.
P. starosta – nejsem, přečtěte si ten zákon, starosta řídí městskou policii, není jejich velitel.
Odpověď je ne, protože se nic nezmění.
Zastupitel Petr Vlček – smíšená stezka do Kosmové včetně parkoviště za 8.020.000,- Kč, je
k dispozici projekt, a zda by nemohl viset na stránkách města?
P. starosta – opětovně podlimitní veřejná zakázka, ze zákona soutěženo, projekt zveřejněn na
příslušných stránkách i na stránkách města. Na vhodném zveřejnění je úplně všechno.
Zastupitel Petr Vlček – nákup sekačky za 700.000,- Kč, jaká to bude sekačka a k čemu bude
sloužit?
P. starosta – sekačka bude sloužit TSM Toužim k údržbě veřejných prostranství, protože zelený
traktor pomalu dosluhuje. Je to náhrada za zelený John Deere. Bude to traktůrek a pouze jako
sekačka, nic jiného.
Zastupitel Petr Vlček – příspěvkových organizací jsou nedostatečné specifikace finančních
prostředků, proč nejsou rozepsané jednotlivě, třeba kolik jde na mzdy atd.? Jinde to je, třeba u
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knihovny, ale u těch příspěvkových organizací to není. U TSM Toužim není rozepsané vůbec
nic, jenom těch 6.700.000,- Kč na opravy, které tam jsou definované, a zbytek 15.000.000,- Kč
je napsané v jedné položce.
Pí Krátká – příspěvková organizace dostane celý balík peněz na provoz a s tím oni hospodaří, jak
na energie, na služby, ale oni to nemusí mít úplně zaškatulkované, třeba když mají na energie
100.000,- Kč a ušetří 100.000,- Kč, tak to nemusí vracet do rozpočtu, ale můžou to použít na
jinou službu.
Zastupitel Petr Vlček – jak se teda došlo k té částce, kterou my jim dáváme.
Pí Krátká – příspěvkové organizace předloží nějaký návrh.
Zastupitel Petr Vlček – proč ten návrh nemá k dispozici.
Pí Krátká – už takhle je ten rozpočet podrobný.
Zastupitel Petr Vlček – vždyť tam nic není.
Pí Krátká – vy schvalujete rozpočet podle paragrafů, to znamená podle toho, jak to máte
předložené a je tam uvedeno na co ten příspěvek jde.
Zastupitel Petr Vlček – jak má vědět kolik financí je určeno třeba na vybavení pokojů na
ubytovně, na pracovní oděvy apod., je zde uvedena pouze celková částka 21.500.000,- Kč?
P. starosta – jak už tady bylo řečeno, ten rozpočet je po paragrafech, takže schvalování je po
paragrafech. Pokud by se rozpočet schvaloval v jiném tvaru, tzn. po jednotlivých kapitolách, tak
by rozpočet nevypadal takto, ale jinak. Prostě to je připravené po paragrafech, což je dostatečné.
Zastupitel Petr Vlček – tak to tam nemusíte psát nic, já s tím prostě nesouhlasím.
Zastupitelka Mgr. Škrabánková – je to zpracované hezky, ale když třeba u té knihovny je to
zpracované po položkách, tak u TSM Toužim to není.
Pí Krátká – přednesla návrh rozpočtu TSM Toužim, ze kterého vycházela při sestavování
rozpočtu města. Zastupitele seznámila položku po položce.
Zastupitel Petr Vlček – zaslechl 23.000,- Kč na telefony a městská policie má jen 2.000,- Kč.
Pí Krátká – TSM Toužim má pevnou linku, mobily a internet. Z návrhu jim vyšlo, že jsou ve
ztrátě nějakých 22.000.000,- Kč, proto došlo ke schůzce a diskutovalo se, kde se ubere. Pak se to
ještě ponížilo, protože mají nějaké rezervní fondy a investiční fondy. Takže ten podklad stejně
neodpovídá tomu, co TSM požadovala, z těch 22.000.000,- Kč se to ponížilo na 21.500.000,- Kč.
Zastupitel Jiří Schierl – také se mu nelíbí jakým způsobem je to předkládané, je to dobře
zpracované, ale ty informace by měly být kompletní. Příště by to mělo být kompletní.
P. starosta ukončil diskuzi o návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2019 a nechal o něm
hlasovat.
Návrh usnesení č. 6/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok 2019 podle předloženého
návrhu. Rozpočet je sestaven v paragrafech jako rozpočet schodkový, s celkovými příjmy
včetně konsolidace ve výši 53.336.000,- Kč a výdaji včetně konsolidace ve výši 77.818.000,Kč a financováním ve výši 24.482.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku
finančních prostředků z minulých let. Zastupitelstvo schvaluje tvorbu a čerpání sociálního
fondu na rok 2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
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Usnesení č. 6/7/2018 bylo schváleno.
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K bodu 7 :

Projednání střednědobého výhledu města Toužim na rok 2020-2021.

P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké.
Rozpočtový výhled na rok 2020 předpokládá schodkový rozpočet s celkovými příjmy
65.926.000,- Kč a výdaji ve výši 80.890.000,- Kč, schodek rozpočtu ve výši 14.964.000,- Kč
bude kryt finančními prostředky z minulých let. Ve výhledu na rok 2020 jsou ve výdajích
plánovány tyto výdaje:
- rekonstrukce místní komunikace ve výši 11.000.000,- Kč (Tepelská nová část a most
v Karlovarské ulici),
- rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ Toužim ve výši 2.250.000,- Kč,
- restaurování kaple v Třebouni ve výši 500.000,- Kč,
- výstavba workoutového hřiště naproti TSM ve výši 250.000,- Kč,
- rekonstrukce veřejného osvětlení ve výši 12.500.000,- Kč,
- rekonstrukce elektroinstalace v budově č. p. 104, bývalá poliklinika – 500.000,- Kč,
- rozšíření kamerového sytému 100.000,- Kč
- investiční dotace HZS – 250.000,- Kč.
Rozpočtový výhled na rok 2021 předpokládá taktéž schodkový rozpočet s celkovými
příjmy 67.096.000,- Kč a výdaji ve výši 72.340.000,- Kč, schodek rozpočtu ve výši
5.244.000,- Kč opět bude kryt finančními prostředky z minulých let. Ve výhledu na rok 2021
jsou plánovány tyto výdaje:
- rekonstrukce místní komunikace ve výši 4.000.000,- Kč (ulice Družstevní,
Pivovarská),
- zateplení soklů v budovách MŠ Toužim ve výši 1.500.000,- Kč a budovách ZŠ
Toužim ve výši 2.500.000,- Kč,
- rekonstrukce hřiště u Sokolovny ve výši 500.000,- Kč,
- rekonstrukce veřejného osvětlení ve výši 10.000.000,- Kč,
- rekonstrukce elektrorozvodů v budově č. p. 35 ve výši 500.000,- Kč
- rozšíření kamerového systému ve výši 100.000,- Kč.
P. starosta poděkoval pí Krátké za zprávu a dal prostor k dotazům.
Občanka ***** – nikde ve výhledu nezaregistrovala vybudování vodovodu a kanalizace do
obce Prachomety, přičemž za vývoz septiků se od nového roku bude muset platit. Jeden
vývoz bude stát celý její důchod a septik potřebuje vyvézt minimálně dvakrát ročně, což jsou
její dva důchody.
P. starosta – o vodovodu hovořil na minulém zasedání. Tento požadavek se musí dát do plánu
výstavby Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech. Zatím žádná investiční porada
neproběhla, na které by byl tento požadavek vznesen. Nejbližší porada by měla být někdy
v únoru 2019 a tam požadavek vznese. V Prachometech kanalizace je a je tam i jeden velký
obecní septik. Je pravdou, že se septik jednou za čas musí vyvézt a dokladovat vyvezení
septiku je a bylo povinností již dlouho. To, že to nikdo nedělá, je věc druhá, a že to nikdo
nekontroluje je věc další. Prachomety na tom nejsou tak špatně, jak se zde hovoří, kanalizace
tam je. V jiných obcích je situace horší, neboť tam kanalizaci nemají žádnou. Na vodovod
v Prachometech nezapomněl, potřebuje však čas, není to ze dne na den. Vodovod Kojšovice
se řešil deset let zpátky a vybudovaný byl až letos.
Občanka ***** – minimálně deset let chodí na zasedání, a ve výhledu byla uvedena výstavba
vodovodu v Kojšovicích. O Prachometech se jedná pouze takto, bez nějakého záznamu.
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P. starosta – když se neví, odkud se vodovod přivede, kolik bude přibližně stát peněz, tak jaká
se tam má dát částka. A pokud se ví, že to nebude v nejbližších dvou letech, tak to tam prostě
není. V letech 2020 až 2021 se tak vodovod může připravit, můžou se získat nějaká povolení
a následně, když to půjde všechno dobře, a v Prachometech si neřeknou jako v Kojšovicích,
že se připojí jenom dva, tak pak se to i zrealizuje. Pokud tři čtvrtě obce se odmítne na
vodovod napojit, protože mají jiný zdroj vody, tak se to stejně nezrealizuje. Je to postaveno
také na občanech obce, aby si řekli, ano chceme vodovod a jsme ochotni si uhradit přípojky.
Je to o nějaké spolupráci a nějaké přípravě a příprava u takovýchto staveb, není ze dne na den.
Zastupitel Petr Vlček – občanka na zastupitelstvo chodí po celou dobu, co on je
v zastupitelstvu, což jsou čtyři roky. Neví proč, se už nezačalo něco dělat, protože v dnešní
době nemít vodovod je podle něho hloupé. Za tu dobu se už mohlo zjistit, zda lidé
v Prachometech budou mít o vodovod zájem nebo ne.
P. starosta – v Prachometech byla nejhorší situace s vodou letos. V předchozích letech tak
špatná nebyla, pořád tam nějaká voda byla, pokud se nemluví o kvalitě o množství atd. Letos,
tak jak se to naakumulovalo, v Prachometech i v dalších obcích se to projevilo dost
markantně. Neví se, jak to bude s vodou příští rok, záleží, jaká bude zima, kolik bude sněhu.
Ta situace se vyhrotila až v letošním roce a rozumí tomu, že je větší tlak na to, aby se s tím
něco udělalo.
Občan ***** – poděkoval p. starostovi za realizaci vodovodu v Kojšovicích a sdělil svůj
názor na vývoz septiků a doporučil lidem čističky odpadních vod.
Zastupitel Jiří Schierl – přednesl podnět na řešení stavu vestibulu na bývalé radnici. Funguje
tam Infocentrum, chodí tam občané za službami, které se zde provozují. Ve vestibulu jsou
popelnice, měla by se tam provést nějaká úprava, a vytvořit tak kulturní prostředí.
P. starosta – ve výpůjčce to má Bytové hospodářství, tento požadavek bude přednesen p.
vedoucímu Bytového hospodářství města Toužim.
Zastupitel Ing. Horník – chtělo by to zkulturnit i nádvoříčko, tam jak je to schodiště do zadní
místnosti, jak je tam malý sál.
Zastupitel Jiří Schierl – provozně by bylo vhodnější prohodit ty prostory Infocentra
s prostory, kde je oprava spotřebičů.
P. starosta – s pí Prchalovou o tomto mluvili, nicméně se obává, že prostor Infocentra nebude
opravně stačit. Opravna, díky propojení, má obrovský prostor, kde shromažďují a opravují
ledničky, pračky atd. Pro svojí činnost potřebují velké skladovací prostory. Je to otázka
projednání, jestli by to bylo schůdné či nikoli.
Zastupitel Jiří Schierl – k prohození prostorů může dojít, až firma ukončí svoji činnost.
Občan ***** – před paneláky na Sídlišti je před garážemi vymletý asfalt a došlo zde i ke
zranění. Dotázal se, zda se bude vymletý asfalt opravovat.
P. starosta – na příští rok je naplánovaná oprava druhé strany, je to Na Zámecké kolem
výměníku, říká se tomu „ÚČKO“, ředitel TSM o tom ví. Postupně se bude v opravách
komunikací u paneláků pokračovat.
P. starosta v 18:50
pětiminutovou přestávku.

hodin,

přerušil

zasedání

zastupitelstva

a

vyhlásil

Pozn. V 18:50 hodin opustil zasedání zastupitelstva zastupitel Ing. Jiří Ženíšek.
P. starosta v 18:55 hodin ukončil přestávku a nechal hlasovat o střednědobém
výhledu města Toužim na další dva roky.
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Návrh usnesení č. 7/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a rok 2021.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 7/7/2018 bylo schváleno.

K bodu 8 :

Projednání návrhu stavební komise.

P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo s návrhem stavební
komise a předal jí slovo. Stavební komise projednala a předložila k projednání čtyři žádosti o
prodej pozemku ve vlastnictví města Toužim.
a) P. ***** *****, bytem ***** *****, požádal o odkoupení pozemku parc. č. 372/5
– ostatní plochy o výměře 1.907 m2 v k. ú. Luhov u Toužimi, kterou by využíval k rekreaci
jako zahradu.
Zastupitelstvo města schválilo dne 20. 9. 2018 záměr na prodej pozemku parc. č.
372/5, který vznikl na základě geometrického plánu č. 116-40/2018 oddělením od pozemku p.
č. 372/2 v k. ú. Luhov u Toužimi. Geometrický plán uhradil žadatel.
Komise doporučuje prodej pozemku parc. č. 372/5 - ostatní plochy, o výměře 1.907
2
m v k. ú. Luhov u Toužimi, za kupní cenu 150,- Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek na
návrh na vklad ve výši 1.000,- Kč a dle zákona uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
P. starosta upřesnil a ukázal pozemek na mapě.
Návrh usnesení č. 8/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 372/5, o výměře 1.907 m2 v k. ú.
Luhov u Toužimi, za kupní cenu 150,- Kč/m2 k rekreačním účelům, ***** ******, bytem
***** *****, s tím, že kupující uhradí vypracování geometrického plánu, správní poplatek na
návrh na vklad ve výši 1.000,- Kč a daň z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 8/7/2018 bylo schváleno.
b) ******** ******* *******, bytem ****** ******, mají v pronájmu část
pozemků parc. č. 55/1 a 56/1 v k. ú. Toužim a nyní požádali o jejich odkoupení. Mají
v úmyslu pozemky oplotit a využívat jako zahradu k rodinnému domu č. p. 228 ve Vodní
ulici.
Rada města dne 10. 9. 2018 schválila záměr na prodej částí pozemků. Následně byl
vypracován geometrický plán, na základě kterého vznikl pozemek parc. č. 55/1 – zahrada o
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výměře 1.549 m2 sloučením částí pozemku p. č. 55/1 dílu „a“ s částí pozemku p. č. 56/1 dílem
„b“ v k. ú. Toužim. Náklady na zpracování geometrického plánu žadatelé uhradili.
Komise doporučuje prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 55/1 – zahrady, o
výměře 1.549 m2 v k. ú. Toužim, za kupní cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí správní
poplatek na návrh na vklad ve výši 1.000,- Kč a dle zákona uhradí daň z nabytí nemovitých
věcí.
P. starosta upřesnil a pozemek ukázal na mapě.
Zastupitel Jiří Schierl – zvážili jste při rozhodování všechny okolnosti, které se týkají tohoto
pozemku?
P. starosta – myslíte okolnosti existence inženýrských sítí, vstupu na okolní parcely a takovéto
okolnosti, nebo myslíte něco jiného?
Zastupitel Jiří Schierl – třeba památkovou ochranu tohoto území a nějaké záměry s tou
plochou. Koncepce ochrany tohoto území počítá s tím, že by se tam měla obnovit vodní
plocha někdejšího Zámeckého rybníku, která zasahuje do tohoto pozemku. Sice v současné
době není vhodná doba na realizaci tohoto záměru. Jednou to bude realizovat město nebo
nějaký jiný subjekt. Je to uvedeno v nějakém plánu a v regeneraci městské památkové zóny,
což je jeden z rozvojových dokumentů, i když na to územní plán tak úplně nereaguje, což je
chyba. Územní plán by to měl určitým způsobem řešit. V podstatě jde o to, že do nějaké
vzdálenější budoucnosti by bylo dobrý, ty pozemky, kde by měl být rybník, aby se
nerozprodávali, aby zůstaly ve vlastnictví města. Bylo by dobré, aby město i do budoucnosti
vytvářelo podmínky pro realizaci takového záměru. V současné době se řeší záměry na
zadržování vody v krajině a s tím spojené budování přehrad nebo rybníků. Tímto se otvírají
možnosti realizace tohoto záměru, nemůžeme vyloučit, že v nějaké dohledné době budou
takové podmínky, kdy se na to získají dotace a záměr se zrealizuje. Našim úkolem by mělo
být připravit proto podmínky, ať už se to týká územního plánu, tak i vlastnických poměrů
v tom území.
Navrhuje, aby část pozemku, o kterém se rozhoduje, se neprodávala. Vrchní část se může
prodat, ale spodní část by měla zůstat města, pro případnou realizaci záměru.
P. starosta – pro samotnou realizaci, která tady byla naznačena by se musela přeložit
kanalizace.
Zastupitel Jiří Schierl – samozřejmě to jsou technické problémy, ale není to nic, co by nešlo
vyřešit.
P. starosta – ano, za peníze jde všechno. Pozemky okolo jsou soukromé, využití předmětného
pozemku na zahradu není špatné, a pokud jde o nějakou památkovou ochranu, ta je ze zákona
povinná pro každého. Pokud jde o vlastní realizaci, tak ta budoucnost bude asi hodně daleko,
to neznamená, že je to nereálné. Pozemky zleva jsou soukromé, zprava jsou soukromé a my
chceme prodat pozemek, který leží mezi nimi, takže důvod prodeje v rozsahu, který je tady
naznačen, je ten, že tam soukromé pozemky jsou. Na druhou stranu chápe uvedené důvody.
Souhlasí s prodejem, tak jak doporučila stavební komise.
Zastupitel Jiří Schierl – rozumí tomu, argumentovat tím, že se ty pozemky rozprodali, chápe.
Neví kdy začít, bude se čekat, až přijde okamžik, kdy budou třeba dotace, podmínky a
všechny pozemky budou cizí. Možná se to vyřeší tím, že vodní díla budou brána, jako ve
veřejném zájmu. Myslí si, že by se mělo začít už dneska. Ano můžeme to prodat všechno a ti
kteří přijdou po nás, si budou drbat hlavu. Musíme trošku přemýšlet, nejen s výhledem pěti
nebo deseti let, ale trošku do budoucnosti. Musíme se podívat trošku dál.
Souhlasí s prodejem pozemku s tím, že ta část pozemku jak jsou hranice oddělující pozemky
„a“ a „b“ by se prodala a spodní část by se pronajala.
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P. starosta – to znamená udělat nový geometrický plán, který uhradí město a musí se vyvěsit
nový záměr.
Zastupitel Petr Vlček – pokud tam má být v budoucnu rybník, tak je hloupé pozemek
prodávat.
Pí Šnoblová – kvůli nedostatku vody se vybudoval jiný rybník.
Zastupitel Jiří Schierl – existují nějaké záměry, že by se tady měla stavět přehrada. Tlaky
budou spíš na obnovování zaniklých rybníků.
P. starosta – poslední návrh co tady padl, je návrh zastupitele p. Schierla prodat cca polovinu.
Občan ***** – souhlasí s tím, že spodní část pozemku neprodávat.
P. starosta – ukázal na mapě návrh územního plánu včetně vyznačení rybníku, o kterém se
jedná. Z mapy je zřejmé, že plánovaný rybník, nezasahuje na prodávané pozemky.
Zastupitel Jiří Schierl – samozřejmě toto zná, tak jak je tam navržena vodní plocha, je
výsledek nějakého kompromisu a pochopitelně z hlediska regenerace toho území je to
nesmysl, je to paskvil, je to k ničemu. Pokud se má ta plocha obnovit, tak se musí obnovit, tak
jak byla i s původní hrází i s těmi prvky, které tam jsou součástí, jinak to nemá smysl.
P. starosta – pokud by to tak mělo být, musela by se zbourat komunikace. Vodních ploch jak
je vidět na mapě územního plánu je navrženo vícero. Zpracovatel územního plánu není žádný
diletant, vycházel ze svých zkušeností a z odborných znalostí. Není to navrženo v rozsahu,
který tady byl, ale pokud by se měl rybník, udělat v rozsahu v jakém byl původně, musela by
se řešit i komunikace.
Zastupitel Jiří Schierl – komunikace tam dřív nebyla, teď tam je. Nikde není psáno, že tam za
padesát let bude, je potřeba se trošku dívat nějakým dlouhodobějším výhledem a to, že to
dneska není třeba technicky možné, ani finančně, to neznamená, že se to nemusí realizovat.
Jde o to, abychom to my začali připravovat a pokud se zbavíme těch pozemků, tak to nějakým
způsobem zablokujeme do budoucna.
Občan ***** – souhlasí s prodejem poloviny pozemku a druhou polovinu si ponechat.
P. starosta – je tady návrh, že bychom pozemek v tom rozsahu prodávat neměli, je potřeba o
tom tedy rozhodnout. Poslední návrh, který tady padnul je zúžit rozsah prodeje. Pokud takto
chceme učinit, nejprve musíme zamítnout návrh, který předložila stavební komise. Bude se
muset vypracovat nový geometrický plán a vyvěsit nový záměr na prodej jiné části pozemku,
možná jiného parcelního čísla, jiné výměry. Jinak to udělat nejde.
Občan ***** – navrhl prodat pouze třetinu pozemku a dvě třetiny pronajmout a k celé věci se
vyjádřil.
P. starosta – jelikož již nebyly žádné dotazy či připomínky, nechal o prodeji hlasovat.
Pozn. V 19:05 hodin se vrátil na zasedání zastupitelstva zastupitel Ing. Jiří Ženíšek.
Návrh usnesení č. 9/7/2018:
Zastupitelstvo zamítá prodej pozemku parc. č. 55/1 – zahrady, o výměře 1.549 m2 v k.
ú. Toužim, za kupní cenu 100,- Kč/m2 s využitím jako zahrady, ***** *****, bytem *****
******.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
3
2

Usnesení č. 9/7/2018 bylo schváleno.
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P. starosta – žadatelé budou vyrozuměni a záleží na nich jak se rozhodnou.
c) ****** *****, bytem ***** ***** požádali o odkoupení části pozemku parc. č.
55/1 v k. ú. Toužim, za účelem přístupu na pozemek p. č. 54/1 – zahradu za rodinným
domem.
Rada města dne 10. 9. 2018 schválila záměr na prodej části pozemku. Následně byl
vypracován geometrický plán, na základě něhož vznikl pozemek parc. č. 55/2 – zahrada o
výměře 200 m2 oddělením od pozemku p. č. 55/1 v k. ú. Toužim. Náklady na zpracování GP
č. 51/2018 žadatelé uhradili.
Komise doporučuje prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 55/2 - zahrady, o výměře
200 m v k. ú. Toužim, za kupní cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek na návrh
na vklad ve výši 1.000,- Kč a dle zákona uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
2

P. starosta – tady je žádost trochu jiná, tady žadatelé řeší přístup na svůj pozemek. Toto je
obdobná situace jako předešlý případ, neboť pozemek, o kterém se jedná, sousedí s tím
pozemkem, u kterého byl prodej zamítnut.
Zastupitel Jiří Schierl – je to stejný případ a navrhuje také neprodávat a řešit to novým
záměrem.
Pí Šnoblová – ano v minulosti, tam byl nějaký rybník, ale musíme si uvědomit, že v současné
době už je za tou plochou výstavba rodinných domů. Pokud se tam bude stavět rybník, tak
nám lidé, kteří bydlí na druhé straně, poděkují. Ty domy také budeme vykupovat, nebo co se
s tím bude dělat?
Zastupitel Petr Vlček – ty domy jsou vysoko.
Občan ***** – jelikož se předešlý prodej zamítl, je potřeba i tento prodej zamítnout, jinak by
ta debata, která tady proběhla, neměla smysl.
Nikdo další neměl připomínku a tak p. starosta nechal o prodeji hlasovat.
Návrh usnesení č. 10/7/2018:
Zastupitelstvo zamítá prodej pozemku parc. č. 55/2 - zahrady, o výměře 200 m2 v k. ú.
Toužim, za kupní cenu 100,- Kč/m2, ***** *****, bytem ***** *****..
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
1
3

Usnesení č. 10/7/2018 bylo schváleno.
d) ****** *******, bytem ***** *****, má ve výlučném vlastnictví mimo jiné
pozemek p. č. st. 10, jehož součástí je objekt k bydlení č. p. 28 a požádala o odkoupení části
pozemku parc. č. 613 v k. ú. Smilov u Štědré. Ráda by tuto část pozemku oplotila a užívala
jako zahradu.
Rada dne 24. 9. 2018 schválila záměr na prodej části pozemku a následně byl
vypracován geometrický plán, na základě kterého vznikl pozemek p. č. 613 – ostatní plocha, o
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výměře 32 m2 v k. ú. Smilov u Štědré. Náklady na zpracování GP č. 73-54/2018 žadatelka
uhradila.
Komise doporučuje prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 613 – ostatní plochy, o
výměře 32 m2 v k. ú. Smilov u Štědré, za kupní cenu 60,- Kč/m2. Kupující uhradí správní
poplatek na návrh na vklad ve výši 1.000,- Kč a dle zákona uhradí daň z nabytí nemovitých
věcí.
P. starosta – upřesnil a pozemek ukázal na mapě. Nikdo neměl žádný návrh či připomínky
atak o prodeji nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 11/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 613 – ostatní plochy, o výměře 32 m2
v k. ú. Smilov u Štědré, za kupní cenu 60,- Kč/m2, s využitím jako zahrady, ***** *****,
bytem ***** *****, s tím, že kupující uhradí vypracování geometrického plánu, správní
poplatek na návrh na vklad ve výši 1.000,- Kč a daň z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 11/7/2018 bylo schváleno.

K bodu 9 :

Projednání záměru na prodej nemovitých věcí.

P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo se záměrem na prodej
nemovitých věcí.
***** *****, bytem ***** *****, požádal o odkoupení pozemku parc. č. 108/4 –
ostatní plochy, o výměře 9.028 m2 v k. ú. Radyně. Žadatel má v úmyslu využívat část
pozemku k chovu ryb a další část popřípadě zalesnit.
Rada města dne 8. 10. 2018 projednávala záměr na prodej zájmového pozemku, který
zamítla. Konstatovala tu skutečnost, že pozemek se nachází uprostřed pozemků, které jsou ve
vlastnictví města Toužim a jsou zalesněné. Pouze z jedné strany je pozemek ve vlastnictví
Lesů ČR s. p. V případě prodeje pozemku parc. č. 108/4 v k. ú. Radyně by s ohledem na jeho
polohu, musel být přístup přes lesní pozemky města. A prodávat pozemek obklopený několika
pozemky města není rozumné. Z tohoto důvodu je tento zamítnutý záměr předkládán
zastupitelstvu k projednání.
P. starosta – pozemek ukázal na mapě a doplnil pí Šnoblovou.
Zastupitel Ing. Horník – navrhl pozemek neprodávat.
Nikdo další neměl návrh či připomínku, tak p. starosta nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 12/7/2018:
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Zastupitelstvo zamítá záměr na prodej pozemku parc. č. 108/4, o výměře 9.028 m2 v k.
ú. Radyně.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 12/7/2018 bylo schváleno.
K bodu 10 : Projednání vkladu majetku města Toužim - „Toužim – vodovod Krásný
Hrad, Kojšovice“ a „vodovod a kanalizace v Tepelské ulici“, do správy a hospodaření
Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech.
P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo s převodem majetku.
Pí Šnoblová – město Toužim má v současné době v evidenci majetku následující
stavby:
inv. č. 0764

Vodovod v Tepelské za PENNY
• jedná se o vodovod v délce 204 m
• město tuto stavbu získalo současně s koupí
pozemků v k. ú. Toužim od ***** *****

448.800,- Kč

inv. č. 0765

Splašková kanalizace – Tepelská RD
• jedná se o kanalizaci v délce 147,4 m
• město tuto stavbu získalo současně s koupí
pozemků v k. ú. Toužim od ***** ******

707.520,- Kč

inv. č. 0760

Vodovod Krásný Hrad, Kojšovice
3. 336.013,- Kč
• jedná se o nově vybudované vodovodní řady
PE 63, 90, 110 v celkové délce 3.865,08 m, které
byly financovány:
z dotací
2.401.929,- Kč
z vlastních zdrojů
934.084,- Kč
z toho finanční výpomoc od VSOZČ ve výši 467.042,- Kč

Město Toužim je členem VSOZČ a z tohoto titulu za účelem zajištění dalšího provozu,
oprav, údržby a rozvoje vodohospodářského majetku obce, s použitím ustanovení č. V.
„Zakladatelské smlouvy VSOK (VSOZČ) a ust. čl. III. a IV. „Stanov VSOZČ“ navrhuje výše
uvedená díla vložit do správy a hospodaření VSOZČ.
P. starosta – u vodovodu Krásný Hrad, Kojšovice bylo jednou z podmínek, že se stavba vloží
do správy a hospodaření VSOZČ a u všech třech těch inženýrských sítí je to o tom, když se
stane porucha, aby jí odstranilo VSOZČ a nešlo to za městem. Vodovod ani kanalizaci město
provozovat nemůže, neboť nemá na takovouto činnost oprávnění. Jelikož tam jsou i ostatní
vodovody a kanalizace města, bylo by vhodné tam vložit i tyto, aby je obhospodařoval VaK
Karlovy Vary.
Zastupitel Petr Vlček – nemělo by se zde říkat, že město koupilo pozemky za nula Kč, protože
nás to bude stát několik milionů.
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Pí Šnoblová – pozemky jsme koupili za 1,- Kč.
Zastupitel Petr Vlček – několik milionů nás to bude stát, to co se tady podvodem koupilo. Je
to podvod na lidi, a proto nejsou peníze na vodovod v Prachometech. Týká se to těch prvních
dvou vodovodu a splaškové kanalizace v Tepelské ulici.
Pí Šnoblová – to nebyl žádný podvod. Vy tady napadáte staré zastupitelstvo, že vlastně
podvodem město získalo tyto dva pozemky, přičemž to není vůbec žádná pravda, bylo to
zastupitelstvem schválené. Pozemky se kupovali za 1,- Kč.
Zastupitel Petr Vlček – pro mě to je podvod na lidi, protože ty pozemky si koupil *****
***** za účelem svého zisku a my tady teď lidem máme dělat sítě.
Pí Šnoblová – na jaké lidi to je podvod?
Zastupitel Petr Vlček – na ostatní, kterých se to netýká, třeba lidí v Prachometech, do dneška
nemají vodovod. Je to jeho názor, za kterým si stojí od začátku.
Občan ***** – jak zná prodávající, tak se mu nechce věřit, že to prodali za 1,- Kč.
Zastupitel Radek Vrána – muselo se to udělat, tak se to udělalo.
Zastupitel Bc. Hrůza – pozemky jsme dostali za 1,- Kč a v současné době to má takovou
hodnotu.
Zastupitel Petr Vlček – my jsme je získali za korunu, ale museli jsme vynaložit několik
milionů na věci, které měli vynaložit ****** ******.
Zastupitel Bc. Hrůza – oni by to neudělali. Na zasedání zastupitelstva se rozhodlo, že se to
udělá a těm lidem, kteří tam bydlí, se tímto způsobem pomůže. To se nemělo nic dělat, aby
tam zůstali lidé bez komunikace, osvětlení atd. Ty lidi neměli nic, žádnou jistotu, jestli se
například napojí na vodovod nebo ne. Město jim prostě pomohlo. Dokázalo se dotlačit
prodávající, aby dodělali veškeré schvalovací věci pro vodovod a díky tomu se to pak
převzalo za tu korunu s tím, že to má nějakou hodnotu. Žijí tam lidé našeho města, můžeme
být rádi, že se tam stěhují noví lidé, že se město rozrůstá.
Zastupitel Petr Vlček – to je chyba těch lidí, že naletěli těm lidem.
Zastupitel Bc. Hrůza – tak zato budou pykat celý život.
Zastupitel Radek Vrána – jak to tam bylo nastavené, prodávající to měl dodělat se vším
všudy, nebo jak to bylo?
Zastupitel Bc. Hrůza – to nám nikdo neřekl.
Zastupitel Petr Vlček – říkala to tady jedna paní.
Zastupitel Jan Vlček – prostě se těm lidem pomohlo, nemohli jsme je tam nechat v blátě.
V této věci se ještě chvíli diskutovalo, pak p. starosta diskuzi ukončil a nechal hlasovat
jednotlivě po položkách.
Návrh usnesení č. 13/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje vklad majetku města Toužim – „Vodovod v Tepelské za
PENNY“, inv. č. 0764, o délce 204 m, v pořizovací hodnotě 448.800,- Kč do správy a
hospodaření Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech, s platností od 1. 1.2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 13/7/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/7/2018:
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Zastupitelstvo schvaluje vklad majetku města Toužim – „Splaškové kanalizace –
Tepelská RD“, inv. č. 0765, o délce 147,4 m, v pořizovací hodnotě 707.520,- Kč do správy a
hospodaření Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech, s platností od 1. 1. 2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 14/7/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje vklad majetku města Toužim – „Vodovod Krásný Hrad,
Kojšovice“, inv. č. 0760, o celkové délce 3.865,08 m, v pořizovací hodnotě 3.336.013,- Kč do
správy a hospodaření Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech, s platností od 1. 1.
2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 15/7/2018 bylo schváleno.
K bodu 11 : Projednání návrhu likvidační komise na vyřazení majetku.
a) Zastupitelstvo projednalo návrh ZŠ Toužim, p.o. na vyřazení zastaralého a
nepoužívaného majetku:
inv. č. 774474
inv. č. 774629
inv. č. 774850

pořízen 2005
pořízen 2006
pořízen 2008

PC AC OFFICE PRO,
PC Alivio 5100 D,
PC Trilina HIT + přísl.,

30.000,00 Kč
28.937,28 Kč
25.000,00 Kč

Doporučení na vyřazení techniky vystavila spol. A.P.S.A., s.r.o. Toužim.
Návrh usnesení č. 16/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení PC AC OFFICE PRO, inv. č. 774474, pořízeného
v roce 2005 za částku 30.000,- Kč, PC Alivio 5100 D, inv. č. 774629, pořízeného v roce 2006
za částku 28.937,28 Kč a PC Trilina HIT včetně příslušenství, pořízeného v roce 2008 za
částku 25.000,- Kč, z majetku ZŠ Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 16/7/2018 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo projednalo návrh TSM Toužim, p.o. na vyřazení nefunkčního
majetku:
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inv. č. 246

Svozový vůz LIAZ 110.830 s nástavbou BOBR 12.1, RZ: KVA 79-43, pořízen
1996, vozidlo je nepojízdné, odstavené, bez STK, zůstatková hodnota dle
znaleckého posudku činí 28.000,- Kč vč. DPH, pořizovací cena 195.566,- Kč.

inv. č. 76

Traktor ZETOR 7011, RZ: KV 38-09, pořízen 1981, nepojízdný, odstavený,
bez STK, zůstatková hodnota dle znaleckého posudku činí 50.000,- Kč vč.
DPH, pořizovací cena 104.272,- Kč.

inv. č. 252

Nákladní vozidlo LIAZ 151.261, RZ: 3K3 3509, pořízeno 1990, nepojízdné,
odstavené, bez STK, zůstatková hodnota dle znaleckého posudku činí 45.000,Kč vč. DPH, pořizovací cena 335.065,- Kč.

inv. č. 12

Osobní automobil kombi FIAT DUCATO 1,9 TD, RZ: 2K5 2949, pořízen
2015 (převod od SDH Toužim), nepojízdné, odstavené, oprava nerentabilní,
STK do 06/2019, zůstatková cena dle znaleckého posudku činí 8.000,- Kč vč.
DPH, pořizovací cena 259.088,- Kč.

Uvedená vozidla a traktor budou nabídnuty k prodeji za ceny stanovenými znaleckými
posudky.
Návrh usnesení č. 17/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení svozového vozu LIAZ 110.830 s nástavbou BOBR
12.1, RZ: KVA 79-43, inv. č. 246, pořízeného v roce 1996 za 195.566,- Kč, traktoru ZETOR
7011, RZ: KV 38-09, inv. č. 76, pořízeného v roce 1981 za 104.272,- Kč, nákladního vozidla
LIAZ 151.261, RZ: 3K3 3509, inv. č. 252, pořízeného v roce 1990 za 335.065,- Kč a
osobního automobilu FIAT DUCATO kombi, 1,9 TD, RZ: 2K5 2949, pořízeného v roce 2015
za 259.088,- Kč, z majetku TSM Toužim s tím, že uvedená technika bude nabídnuta k prodeji.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 17/7/2018 bylo schváleno.
K bodu 12 : Projednání veřejnoprávní smlouvy o zajištění zájmového vzdělávání.
P. starosta seznámil zastupitelstvo s veřejnoprávní smlouvou mezi městem Toužim a
Statutárním městem Karlovy Vary ohledně zajištění zájmového vzdělávání. Předmětem
veřejnoprávní smlouvy je zajištění plnění zájmového vzdělávání dětí s místem trvalého
pobytu na území města Toužim, které se nemohou zájmově vzdělávat ve školských zařízeních
pro zájmové vzdělávání města Toužim, jelikož takové školské zařízení pro zájmové
vzdělávání není městem Toužim zřízeno. V loňském roce se projednávala obdobná smlouva,
která vychází z toho, že naše ZŠ není zřizovatelem školského zařízení pro zájmové vzdělávání
a Statutární město Karlovy Vary nám nabízí možnost prostřednictvím příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže, zastřešit tuto činnost. Provozování zájmových kroužků tady v Toužimi
v ZŠ Toužim a v ZŠaMŠ Toužim. Ta smlouva je o tom, že pro nás budou dělat tento servis a
oproti minulé, bude smlouva uzavřena na dobu neurčitou, tak abychom každý rok nemuseli
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smlouvu obnovovat. V článku 3 Povinnost obce bude doplněno, stejně jako v minulé
smlouvě, že tam bude přidána i ZŠaMŠ Toužim. Sice se tam v současné době žádný kroužek
neprovozuje, v minulosti tam byl keramický kroužek a vzhledem k tomu, že smlouva je na
dobu neurčitou, a abychom nemuseli v budoucnu řešit dodatek, tak se do smlouvy zapracuje i
ZŠaMŠ Toužim.
Návrh usnesení č. 18/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim,
Sídliště 428, Toužim, a Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy
Vary, na zajištění zájmového vzdělávání dětí s místem trvalého pobytu na území města
Toužim, na dobu neurčitou, přičemž do smlouvy bude zapracovaná ZŠ Toužim a ZŠaMŠ
Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 18/7/2018 bylo schváleno.
K bodu 13 : Projednání podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce Tepelské ulice“
P. starosta informoval zastupitelstvo o možnosti podat žádost o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, z podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli pro dotační
titul 117 d 8220 A Podpora obnovy místních komunikací. Maximální výše dotace je 60 %
uznatelných nákladů z ceny s DPH s limity od 500.000,- Kč do 5.000.000,- Kč. Neuznatelné
náklady jsou vybudování a obnova chodníků a veřejného osvětlení. Uvedená dotace by se
v případě schválení použila na akci „Rekonstrukce Tepelské ulice“, která zahrnuje
rekonstrukci celé stávající páteřní komunikace včetně odbočky k okálům. Předpokládaná výše
ceny na tuto akci je 10.000.000,- Kč s DPH, přičemž uznatelné náklady tvoří cca 4/5 z ceny.
Jednou z podmínek podání žádosti o dotaci je schválení podání zastupitelstvem města, proto
je tato žádost předmětem dnešního schvalování.
Návrh usnesení č. 19/7/2018:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci v roce 2019 z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, z podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli, pro dotační titul 117 d
8220 A Podpora obnovy místních komunikací, číslo výzvy 1/2019/117D8220, která bude,
v případě schválení, čerpána na akci „Rekonstrukce Tepelské ulice.“
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 19/7/2018 bylo schváleno.
K bodu 14 : Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle NV č. 202/2018
Sb.
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Dle zákona o obcích a Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., ze dne 4. září 2018, kterým se mění
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11. 9. 2017, o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, neuvolněným členům zastupitelstva lze poskytnout odměny stanovené výše ode
dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce,
kterým odměnu stanovilo. Neuvolněným členům Zastupitelstva města Toužim lze stanovit odměny až
do výše:
Max. v r. 2019

Max. v r. 2018

Dosud

Návrh rady

místostarosta

32.541

30.412

20.000

20.000

1 x člen rady

7.231

6.758

5.000

5.000

2 x člen rady oddávající

7.231 + 2.000

6.758 +2.000

5.000 + 1.000

5.000 + 1.000

předseda výboru

3.616

3.379

2.500

2.500

předseda komise

3.616

3.379

2.000

2.000

člen výboru

3.013

2.816

1.500

1.500

3.013

2.816

1.200

1.200

1.808

1.690

1.000

1.000

člen komise a
zvláštního orgánu
člen zastupitelstva
bez dalších funkcí

V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu
lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru
zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce, anebo předsedy nebo člena
zvláštního orgánu obce. Odměna za výkon „řadového“ člena zastupitelstva je již obsažena i v
odměnách za jednotlivé „vyšší“ funkce. Pokud nebude schválen souběh výkonu více funkcí,
náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží
nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.
Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové
náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu až o 2.000,- Kč nad maximální výši odměny
stanovené za výkon jeho funkce.
Rada navrhuje zastupitelstvu ponechání měsíčních odměn všem neuvolněným členům
zastupitelstva města Toužim ve stejné výši jako doposud.
K uvedenému bodu nebyly žádné připomínky a tak p. starosta nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 20/7/2018:
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Zastupitelstvo města Toužim schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva města Toužim za výkon funkce s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí
bude poskytnuta odměna za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna:
místostarosta
2xčlen rady - oddávající
1x člen rady
předseda výboru
předseda komise
člen výboru
člen komise a zvláštního orgánu
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

20.000,- Kč
6.000,- Kč
5.000,- Kč
2.500,- Kč
2.000,- Kč
1.500,- Kč
1.200,- Kč
1.000,- Kč

Odměna bude poskytována s platností od 1. ledna 2019. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna náležet ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

8
0
6

Usnesení č. 20/7/2018 bylo schváleno.

K bodu 15 : Diskuze.
Zastupitel Petr Vlček – v rozpočtu je uvedena částka 1.000.000,- Kč na opravu opěrné zdi
v ulici Pod Brankou, to je ta nová zeď a opravu bude platit město?
P. starosta – ano, je to v rozpočtu, zatím se neví, kdo to bude platit, není vyhotoven znalecký
posudek z toho, co tam proběhlo. Nějaký stav věci se zjistil, byl tam statik, ale zatím ten
posudek není. Zatím není známa příčina a nemůžeme říkat, kdo to zapříčinil. Do rozpočtu se
dali nějaké finanční prostředky, aby se to opravilo a bylo to funkční, aby tam nebylo dopravní
omezení. O tom, kdo to bude platit, se budeme dohadovat v okamžiku, až bude k dispozici
znalecký posudek.
Zastupitel Petr Vlček – můžeme ze zakázky vyloučit tu firmu, která to stavěla?
P. starosta – pokud by to byla chyba dodavatele, který tu stavbu realizoval, tak ten si tu
chybnou stavbu odstraní.
Zastupitel Petr Vlček – co když se to do té doby nebude vědět?
P. starosta – doufáme, že ten znalecký posudek bude hotov přes zimní měsíce, aby se to na
jaro mohlo připravit. Musí se to co nejdříve opravit, aby zmizelo dopravní omezení.
Zastupitel Radek Vrána – co se stalo s tou zdí?
P. starosta – začala prosakovat voda a začala se naklánět, proto je v současné době podepřená.
Zastupitel Radek Vrána – jde o Střelu, protože tam má zahrádku, dříve byla Střela plná ryb,
dnes tomu tak není, dnes je tam samý toaletní papír.
P. starosta – teče míň vody, odlehčovací komory, které jsou na splaškové kanalizaci, tak byla
zvýšena přelivná hrana, to znamená, že v okamžiku, kdy teče normální průtok a tečou tam
splašky, tak už nemají šanci se dostat do Střely jako kdysi. Stačí, když hodně zaprší, tak se tou
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odlehčovací komorou může dostat něco do řeky. Ano pod zámkem je to stále a nikdo neví,
kdo tam je napojen a vypouští tam tyhle splašky.
Zastupitel Radek Vrána – je to od té doby co se udělalo nové náměstí.
P. starosta – z náměstí to nemůže být. Na náměstí je dešťová, samostatná kanalizace, je přes
odlučovač ropných látek a následně to jde do řeky. Nikdy bychom si nedovolili, tam někoho
napojit s kanalizací, jsou tam napojeny akorát dešťové svody z okolních domů.
Zastupitel Radek Vrána – VaK by nemohl zjistit příčinu?
P. starosta – musel by udělat nějaký monitoring. Povodí je tlačilo, aby tam nešlo tolik
naředěných splašků, protože chtějí, aby šlo co nejvíce přes čističku.
Dále se v diskuzi projednávala rekonstrukce Tepelské ulice, neziskové organizace a
výtah pro MěÚ Toužim.
Po ukončení diskuze p. starosta informoval o tom, že byly stanoveny pevné termíny
zasedání zastupitelstva pro rok 2019, které budou vždy od 17.00 hodin a první zasedání bude
7. 3. 2019, druhé 6. 6. 2019, třetí 5. 9. 2019 a poslední v úterý 3. 12. 2019.
K bodu 16 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval za spolupráci
v letošním roce, popřál krásné prožití vánočních svátků a sdělil, že na základě žádosti jedné
třetiny zastupitelů bude další zasedání zastupitelstva svoláno v souladu se zákonem o obcích
dne 27. 12. 2018. Zasedání zastupitelstva ukončil v 20:50 hodin.
Zapsal: Charvát
….…………………..
Alexandr ŽÁK
starosta

Ověřovatelé:

..……………………………
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ

……………………………
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
Upozornění: Zveřejněný text zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Toužim je
upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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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)
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