MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 6/2018
Datum: 30. 11. 2018
Č.j.: 4582/18/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva města Toužim č. 6 konaného dne 22. listopadu 2018
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 15 členů zastupitelstva.

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Volba členů kontrolního a finančního výboru
Odvolání členů školských rad jmenovaných zřizovatelem
Jmenování nových členů školských rad
Projednání pověření pro Radu města Toužim na schvalování a provádění
rozpočtových opatření do konce roku 2022
8. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle NV č. 318/2017 Sb.
9. Projednání návrhu odměn pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
10. Projednání jednacího řádu zastupitelstva
11. Diskuze
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1 :

Zahájení

Před samotným zahájením zasedání Zastupitelstva města Toužim předal p. starosta
slovo p. tajemníkovi. Ten informoval zastupitele zařazené do inventarizačních komisí o
školení k provádění inventarizace na rok 2018, které proběhne 12. 12. 2018 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Toužim. Po tomto vrátil slovo p. starostovi.
P. starosta zahájil v 17:05 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
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zaslány. Konstatoval, že k zápisu z ustavujícího zasedání nebyly vzneseny žádné námitky. Na
základě prezenční listiny je přítomností 15 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.
Návrh usnesení č. 1/6/2018:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 1/6/2018 bylo schváleno.

K bodu 3 :

Volba ověřovatelů zápisu.

P. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pí Mgr. Jitku Škrabánkovou a p. Radka
Vránu a o návrzích nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/6/2018:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

pí Mgr. Jitku Škrabánkovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
2

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

p. Radka Vránu
Hlasování:

Usnesení č. 2/6/2018 bylo schváleno.

K bodu 4 :

Volba členů kontrolního a finančního výboru.

P. starosta konstatoval, že na dnešním zasedání se mají zvolit další členové
kontrolního a finančního výboru. Z tohoto důvodu vyzval předsedu kontrolního výboru
k podání návrhů na další dva členy výboru.
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Předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim, p. Mgr. Milan Kadera, navrhl za
členy výboru p. Ing. Jana Šimonovského a p. Jiřího Schierla.
P. starosta - k tomuto bodu byl doručen písemný návrh na obsazení kontrolního výboru
Zastupitelstva města Toužim. Návrh podala volební strana PRO Zdraví a Sport, která navrhla
p. Petra Vlčka a volební strana Starostové pro kraj, která navrhla p. Jiřího Schierla. Takže
jako další návrh za člena kontrolního výboru je navržen p. Petr Vlček. O těchto návrzích
nechal p. starosta hlasovat od posledního návrhu.
K navrženým členům neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 3/6/2018:
Zastupitelstvo volí členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim:
p. Petra Vlčka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

5
9
1

Usnesení č. 3/6/2018 nebylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/6/2018:
Zastupitelstvo volí členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim:
p. Jiřího Schierla
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
1
3

Usnesení č. 4/6/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/6/2018:
Zastupitelstvo volí členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim:
p. Ing. Jana Šimonovského
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
5
0

Usnesení č. 5/6/2018 bylo schváleno.
P. starosta konstatoval, že členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim byl zvolen
Ing. Jan Šimonovský a Jiří Schierl.
Zastupitel p. Jiří Schierl – prohlásil, že se vzdává funkce člena kontrolního výboru
Zastupitelstva města Toužim.
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P. starosta vyzval předsedu kontrolního výboru, aby navrhl dalšího člena kontrolního výboru
místo p. Schierla.
Předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim, p. Mgr. Milan Kadera, navrhl za
člena výboru p. Ing. Václava Šustu, který tuto funkci již vykonával.
Návrh usnesení č. 6/6/2018:
Zastupitelstvo volí členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim:
p. Ing. Václava Šustu
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
3
3

Usnesení č. 6/6/2018 bylo schváleno.
P. starosta konstatoval, že členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim byl
zvolen Ing. Jan Šimonovský a místo p. Jiřího Schierla, p. Ing. Václav Šusta.
Předseda finančního výboru Zastupitelstva města Toužim, p. Ing. Jiří Ženíšek, navrhl za členy
výboru p. Marka Daňka a p. Vladimíra Dolejšího ml.
K navrženým členům neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 7/6/2018:
Zastupitelstvo volí členem finančního výboru Zastupitelstva města Toužim:
p. Marka Daňka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
5

Usnesení č. 7/6/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/6/2018:
Zastupitelstvo volí členem finančního výboru Zastupitelstva města Toužim:
p. Vladimíra Dolejšího ml.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
0
5

Usnesení č. 8/6/2018 bylo schváleno.
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P. starosta konstatoval, že členem finančního výboru Zastupitelstva města Toužim byl zvolen
p. Marek Daněk a p. Vladimír Dolejší ml., všem zvoleným poblahopřál.

K bodu 5 :

Odvolání členů školských rad jmenovaných zřizovatelem.

P. starosta informoval zastupitele, že členem školské rady za zřizovatele musí být
pouze členové zastupitelstva a jsou voleni na dobu tří let. Jelikož mandát členům
zastupitelstva, kteří jsou ve školských radách, byl ukončen volbami, musí se stávající členové
odvolat a zvolit nové členy. Stávajícími členy školské rady při ZŠ Toužim jsou p. Bc. Robert
Hrůza, p. Jan Vlček a p. Marek Daněk a při ZŠaMŠ Toužim p. Ing. Jiří Horník, DiS. a pí
Renata Páníková.
Návrh usnesení č. 9/6/2018:
Zastupitelstvo odvolává členy školské rady při ZŠ Toužim p. Bc. Roberta Hrůzu, p.
Jana Vlčka a p. Marka Daňka a členy školské rady při ZŠaMŠ Toužim p. Ing. Jiřího Horníka,
DiS. a pí Renatu Páníkovou.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 9/6/2018 bylo schváleno.

K bodu 6 :

Jmenování nových členů školských rad.

P. tajemník přednesl návrh na nové členy školských rad. Do školské rady při ZŠ
Toužim je navržen p. Bc. Robert Hrůza a p. Jan Vlček. Do školské rady při ZŠaMŠ Toužim je
navržen p. Ing. Jiří Horník, DiS. a Renata Páníková.
P. starosta požádal zastupitele o návrhy na doplnění třetího člena školské rady při ZŠ Toužim.
Jelikož nikdo nikoho nenavrhl, p. starosta navrhl jako třetího do školské rady při ZŠ Toužim
p. Václava Veverku.
K navrženým členům neměl nikdo připomínky.
Návrh usnesení č. 10/6/2018:
Zastupitelstvo volí členem školské rady při ZŠ Toužim:
p. Bc. Roberta Hrůzu
p. Jana Vlčka
p. Václava Veverku
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

8
0
7

Usnesení č. 10/6/2018 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. 11/6/2018:
Zastupitelstvo volí členem školské rady při ZŠaMŠ Toužim:
p. Ing. Jiřího Horníka, DiS.
pí Renatu Páníkovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

8
0
7

Usnesení č. 11/6/2018 bylo schváleno.
P. starosta zvoleným členům školských rad poblahopřál.
K bodu 7 : Projednání pověření pro Radu města Toužim na schvalování a provádění
rozpočtových opatření do konce roku 2022.
P. starosta informoval zastupitelstvo, že v rámci operativního provádění rozpočtových
opatření byla rada pověřena schvalováním a prováděním rozpočtových opatření, usnesením
zastupitelstva č. 8/5/2014, s platností do konce roku 2018. Pro hospodaření města je vhodné,
aby toto pověření platilo i v tomto volebním období.
Zastupitel Petr Vlček – přál by si, jako před čtyřmi roky, aby tam bylo omezení a navrhl
omezení 250.000,- Kč. Nad tuto částku by rozpočtová opatření schvalovala zastupitelstvo,
pokud to nebude již schválené v rozpočtu města.
P. starosta požádal předsedu finančního výboru o názor.
Předseda finančního výboru p. Ing. Jiří Ženíšek přimlouvá se k tomu, aby to zůstalo stejné
jako v minulém volebním období.
Zastupitel Petr Vlček – minule se schválil kompromis, který byl 500.000,- Kč a bylo proto
všech 13 přítomných zastupitelů. Nevidí žádný důvod, proč by to mělo být jinak.
P. starosta – toto omezení se týkalo nákupu movitých věcí nad 500.000,- Kč, které nebyly
zahrnuty v rozpočtu. Tady se bavíme o rozpočtových opatřeních.
Návrh usnesení č. 12/6/2018:
Zastupitelstvo schvaluje pověření pro Radu města Toužim ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření v případě, že:
• město Toužim obdrží dotace a granty do přijaté výše,
• rozpočtová opatření budou do částky 250.000,- Kč,
Rozpočtová opatření bude dále projednávat finanční výbor a na zasedáních
zastupitelstva bude podávat zprávu o schválených a provedených rozpočtových opatřeních.
Toto pověření platí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.
Zastupitel Petr Vlček – takže se to týká víceméně, toho co není schválené v rozpočtu, nemusí
to být věc movitá, může to být cokoliv. Přesouvají se finanční prostředky z něčeho na něco, je
to tak? Je to rozpočtové opatření?
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P. starosta – v rámci rozpočtu, může a nemusí.
Zastupitel Ing. Jiří Ženíšek – podal návrh, aby pravidla zůstala jako v minulém volebním
období, to znamená, že tam nebylo žádné finanční omezení pro rozpočtová opatření. Bylo
omezení u nákupu movitých věcí nad 500.000,- Kč, ale teď jsme u těch rozpočtových
opatřeních.
Zastupitelka Mgr. Zdeňka Zemanová – uvedla příklad, který může vzniknout. Při schválení
programu do dalších Šablon, kdy peníze nejdou přímo škole, ale zřizovateli. Jedna se o částku
kolem 700.000,- Kč, znamená, že když Kraj pošle tyto peníze zřizovateli, tak se bude muset
sejít zastupitelstvo, aby rozpočtovým opatřením schválilo přesun těchto finančních
prostředků. Může se pak stát, že když se to nestihne v termínu, tak se peníze vrátí zpět na
Kraj.
Zastupitel Petr Vlček – poděkoval za vysvětlení, které mu p. starosta neřekl a dotázal se na
příklad k druhému bodu.
P. starosta – Vy nevíte, co je to saldo rozpočtu?
Zastupitel Petr Vlček – ví.
P. starosta – tak co je tady k vysvětlování?
Zastupitel Petr Vlček – jistě víte, že zastupitelstvo je největší orgán města.
P. starosta – samozřejmě.
Zastupitel Petr Vlček – tak vidíte.
P. starosta – neví, o čem se tady baví. Je tady předložený návrh, který jste podal, že nechcete,
aby rozpočtová opatření nebyla nad 250.000,- Kč.
Zastupitel Petr Vlček – vysvětlete, co by se mohlo stát, tímto omezením, a oni třeba změní
názor. Pí Zemanová uvedla dobrý příklad.
P. starosta – co by se mohlo stát? Poslední věc, která se může řešit je vybudování výtahu.
Toto nebylo v rozpočtu a výtah nebude do 250.000,- Kč, na to se musí udělat nějaké
rozpočtové opatření, aby se ta investice pokryla, takže budeme čekat tři měsíce, abychom
svolali zastupitelstvo, které by schválilo rozpočtové opatření.
Zastupitel Petr Vlček – výtah není movitá věc?
P. starosta – výtah je movitou věcí, která nebyla v rozpočtu, což je jedna věc. Druhá věc je
přijmout rozpočtové opatření, aby ta investice mohla být pokryta.
Doplnila pí Krátká – výtah je stavba, movitá věc je třeba auto.
Zastupitel Petr Vlček – to, že tady není výtah, je ostuda Vaše, ne naše.
Zastupitel Jiří Schierl – jde nám o to, abychom měli větší kontrolu nad hospodařením města.
Pokud se bude s rozpočtem hospodařit tak, jak se hospodařilo, pak ani zastupitelstvo ani
veřejnost nemá jakoukoliv možnost nějakým způsobem ovlivnit to hospodaření. Tím, že si
vedení města přesouvá finanční prostředky a akce, které zrovna nejsou v rozpočtu, to nám
vadí, proto chceme tyto změny.
Zastupitel Petr Vlček – nevidí žádný problém svolat zastupitelstvo a nechat to odsouhlasit.
Zastupitelstvo je plánováno po třech měsících, pokud bude tedy i dříve nevidí v tom problém.
Nikomu to určitě vadit nebude, když se jedná o dobrou věc.
Zastupitel Petr Vlček – dotázal se, zda by nešlo hlasovat jednotlivě o těch bodech.
Zastupitel Jiří Schierl – formulovat to s výjimkou dotací a grantů
Zastupitel Petr Vlček – pokud se Vám ta částka 250.000,- Kč zdá nízká, tak nevrhněte jinou.
Zastupitel Bc. Robert Hrůza – když už je tam nějaké omezení, tak navrhuje omezení do
500.000,- Kč.

7

P. starosta – takže je tady navýšení omezení na 500.000,- Kč, přičemž se to netýká přijatých
dotací a grantů. Toto je úprava předneseného návrhu.
V této podobě nechal p. starosta hlasovat.
Návrh usnesení č. 12/6/2018:
Zastupitelstvo schvaluje pověření pro Radu města Toužim ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření v případě, že:


částka nepřesáhne 500.000,- Kč, mimo to, když město Toužim obdrží dotace a granty
nad tuto částku

Rozpočtová opatření bude dále projednávat finanční výbor a na zasedáních
zastupitelstva bude podávat zprávu o schválených a provedených rozpočtových opatřeních.
Toto pověření platí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

5
1
9

Usnesení č. 12/6/2018 nebylo schváleno.
P. starosta – s ohledem na tuto skutečnost, navrhl protinávrh, že rada bude přijímat
rozpočtová opatření, pokud se nemění saldo rozpočtu a do výše městem přijatých dotací a
grantů.
Návrh usnesení č. 13/6/2018:
Zastupitelstvo schvaluje pověření pro Radu města Toužim ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření v případě, že:
• se nemění saldo rozpočtu,
• město Toužim obdrží dotace a granty do přijaté výše,
Rozpočtová opatření bude dále projednávat finanční výbor a na zasedáních
zastupitelstva bude podávat zprávu o schválených a provedených rozpočtových opatřeních.
Toto pověření platí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

10
5
0

Usnesení č. 13/6/2018 bylo schváleno.
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K bodu 8 :
Sb.

Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle NV č. 318/2017

Zastupitelstvo projednalo návrh rady na poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva. Dle zákona o obcích a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, lze poskytnout odměny stanovené výše
ode dne stanoveného zastupitelstvem, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva
obce, kterým odměnu stanovilo. Nelze schvalovat poskytnutí odměn se zpětnou platností.
Neuvolněným členům zastupitelstva města Toužim měsíční odměny až do výše:
Max. v r. 2018

Dosud

Návrh

místostarosta

30.412

20.000

20.000,- Kč

2xčlen rady

6.758

5.000

1xčlen rady

6.758 +2.000

6.000

předseda výboru

3.379

2.500

2.500,- Kč

předseda komise

3.379

2.000

2.000,- Kč

člen výboru

2.816

1.500

1.500,- Kč

člen komise a
zvláštního orgánu

2.816

1.200

1.200,- Kč

člen zastupitelstva

1.690

1.000

1.000,- Kč

1x člen rady 5.000,Kč
2x oddávající
6.000,- Kč

P. starosta – rada navrhla změnu pouze u oddávajících, kdy se navrhlo dvěma oddávajícím
zvýšit odměnu o 1.000,- Kč. Jiné změny tam nejsou. Dále připomněl, že na příštím zasedání
zastupitelstva se budou schvalovat odměny neuvolněným členům, které budou platné od 1. 1.
2019, neboť je nové nařízení vlády a částky se tam navyšují.
Zastupitel p. Jiří Schierl – není tady od toho, aby bral nějakou odměnu, osobně by navrhoval
poloviční částky. Konkrétně navrhuje:
u místostarosty
15.000,- Kč
2x člen rady – oddávající
člen rady
předseda výboru
předseda komise
člen výboru
člen komise a zvláštního orgánu
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

4.500,- Kč
3.500,- Kč
1.700,- Kč
1.600,- Kč
1.400,- Kč
1.300,- Kč
800,- Kč

Zastupitel Petr Vlček – souhlasí s p. Schierlem, pouze by vrátil u místostarosty 11.000,- Kč.
Zastupitel Bc. Robert Hrůza – navrhuje zachování návrhu rady města.
P. starosta – nikdo neměl další návrh a tak nechal hlasovat o posledním návrhu p. Bc. Hrůzy.
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Návrh usnesení č. 14/6/2018:
Zastupitelstvo 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
2x člen rady – oddávající
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. prosince 2018. 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.

Zastupitel Petr Vlček – proč se hlasuje od posledního návrhu?
P. starosta – vždycky se hlasuje od toho posledního návrhu, pouze u ustavujícího
zastupitelstva se hlasuje postupně od prvního do posledního návrhu.
Zastupitel Petr Vlček – když zopakuje ten svůj návrh, tak bude poslední a bude se o něm
hlasovat.
Nikdo již neměl připomínku a tak p. starosta nechal o předneseném návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
5
1

Usnesení č. 14/6/2018 bylo schváleno.
P. starosta - usnesení bylo schváleno, proto se již o dalších návrzích nehlasuje.
K bodu 9 : Projednání návrhu odměn pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva.
Zastupitelstvo projednalo návrh rady na udělení jednorázových finančních odměn za
činnost v roce 2018 členům komisí, členům zvláštního orgánu obce a členům výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva a pro osadní výbory města Toužim. V kompetenci zastupitelstva je
podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních
orgánů obce.

10

Rada města Toužim navrhuje:
Kontrolní výbor

Ing. Václav Šusta
Bohumila Slavíková

1.000,- Kč
1.000,- Kč

Finanční výbor

Vladimír Dolejší ml.

1.000,- Kč

Osadní výbor Kosmová
Osadní výbor Třebouň
Osadní výbor Prachomety
Osadní výbor Dobrá Voda

2.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
0,- Kč

Stavební komise

Jiří Maška st.
Jiří Horník st.

1.500,- Kč
1.500,- Kč

Komise pro občanské záležitosti

Bohumila Slavíková

1.450,- Kč

Komise pro projednávání přestupků
(zvláštní orgán obce)

Antonín Brožíček

2.000,- Kč

P. starosta - požádal zastupitele o návrhy, připomínky, jestli změnit výši či ponechat.
Zastupitel Jiří Schierl – u osadních výborů je odměna navržena vždy jednomu členovi, to jsou
osadní výbory jednočlenné?
P. starosta – ne, odměna se vyplácí předsedům osadních výborů, ale ta částka patří celému
výboru. Takto se to dělá již několik let zpátky.
Zastupitel Petr Vlček – to je čistá odměna?
P. starosta – ne, ta částka je před zdaněním.
Zastupitel Petr Vlček – to nemusí nikde uvádět jako příjem?
P. starosta – takovouto částku ne. Ta částka je zdaněna 15 %.
Zastupitel Ing. Jiří Ženíšek – je to srážková daň, která se nemusí uvádět.
Občanka pí Mgr. Wernerová – je to roční odměna, ne měsíční.
Zastupitel Ing. Jiří Ženíšek – je to administrativní zjednodušení, že se to daní u jednoho
člověka a ne u všech.
Zastupitel Jiří Schierl – rozumí, že je to zjednodušení, nicméně je to zvláštní. To bychom
mohli vyplatit odměnu starostovi, aby to rozpočítal na zastupitele. Nebo u jiných výborů,
myslí si, že osadní výbor je stejný výbor jako kterýkoliv jiný a asi by to mělo být jednotné.
Zastupitelka Renata Páníková – tam to takhle vůbec nefunguje, ty lidi si ty peníze nevezmou,
dají je do toho výboru a slouží to pro obec, takže není třeba tu odměnu rozpočítávat na členy,
když oni si z toho nevezmou ani korunu. Oni to použijí na další akci v obci.
Zastupitel Petr Vlček – stejně tak to udělá třeba i kontrolní výbor, že jo.
Zastupitelka Renata Páníková – třeba.
Zastupitel Petr Vlček – tak to by mělo být stejné u obou.
Zastupitelka Renata Páníková – je to otázka toho, že tam těch papírů bude mnohem víc. Když
je tam pět členů osadního výboru, tak prostě každému dáme 200,- Kč, zdaníme 15 % a oni to
stejně použijí pro tu obec. Takže to je rozdíl osadní výbor a kontrolní výbor.
P. starosta – můžeme se zeptat přítomných dam z Osadního výboru v Prachometech, jak to
tam probíhá, zda si odměnu nechávají pro sebe nebo to funguje tak, jak tady bylo naznačeno.
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Občanka pí Mgr. Wernerová – je to přesně tak, jak uvedla pí Páníková. Těch peněz moc není,
zůstane z toho necelých 1.700,- Kč a to ještě musí podepsat prohlášení a další nějaké papíry.
Musí napsat, co udělá jako osadní výbor a jako předseda a na ruku dostane těch necelých
1.700,- Kč. Nakupuje náplň do tiskárny, použije to na benzin na cestu na jednání
zastupitelstva.
Zastupitel Petr Vlček – to přeci vykazujete na ty peníze, které dostanete na financování
osadního výboru.
Občanka pí Mgr. Wernerová – musí vykazovat za osadní výbor, co se dělá, jak pracují.
Zastupitel Petr Vlček – ale ne tu částku, kterou dostanete jako odměnu.
Občanka pí Mgr. Wernerová – první rok odměnu rozdělila všem členům, pak se domluvili, že
je to nesmysl.
Zastupitel Petr Vlček – do současné doby jste letos vyčerpali 100,- Kč.
Občanka pí Mgr. Wernerová – to je zatím, mají připravené další věci. To bylo teď, jak sázeli
lípu.
Zastupitel Petr Vlček – jakou lípu?
Občanka pí Mgr. Wernerová – zasadili si na návsi lípu.
Zastupitel Petr Vlček - to jste mohli přijít sem do parku, kam nás pozval p. starosta.
Občanka pí Mgr. Wernerová – Prachomety, ale nejsou Toužim, oni jí stavěli v Prachometech.
Zastupitel Petr Vlček – tady jí totiž nevysadili.
Občanka pí Mgr. Wernerová – udělali z toho akci pro celou vesnici a pořídili i fotky.
Zastupitel Petr Vlček – to jste udělali dobře.
Nikdo již neměl žádný příspěvek a tak p. starosta nechal přečíst návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 15/6/2018:
Zastupitelstvo schvaluje udělení jednorázové finanční odměny za činnost v roce 2018
členům komisí, členům zvláštního orgánu obce a členům výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva a pro osadní výbory města Toužim:
Kontrolní výbor
Finanční výbor

Ing. Václav Šusta
Bohumila Slavíková
Vladimír Dolejší ml.

Osadní výbor Kosmová
Osadní výbor Třebouň
Osadní výbor Prachomety
Osadní výbor Dobrá Voda

1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
0,- Kč

Stavební komise

Jiří Maška st.
Jiří Horník st.

1.500,- Kč
1.500,- Kč

Komise pro občanské záležitosti

Bohumila Slavíková

1.450,- Kč

Komise pro projednávání přestupků
(zvláštní orgán obce)

Antonín Brožíček

2.000,- Kč

Hlasování:

pro návrh
15
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 15/6/2018 bylo schváleno.
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K bodu 10 : Projednání jednacího řádu zastupitelstva.
P. starosta – jak již naznačil na ustavujícím zasedání, dal nějaký prostor a čas k tomu,
aby se zastupitelé s jednacím řádem mohli seznámit, zvláště ti, kteří nejsou delší dobu
v zastupitelstvu.
P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na změnu či doplnění
jednacího řádu zastupitelstva.
Nikdo neměl připomínky k jednacímu řádu zastupitelstva, a tak se může zasedání
zastupitelstva i nadále řídit stávajícím jednacím řádem.
P. starosta – jelikož nikdo neměl žádný návrh na změnu či úpravu jednacího řádu,
konstatoval, že zastupitelstvo se i nadále bude řídit tímto jednacím řádem schváleným 25. 11.
2010.

K bodu 11 : Diskuze.
Zastupitel Petr Vlček – dotázal se na slavnou lípu v parku, že tam žádnou nenašel.
P. starosta – sázení lípy byla akce, která byla připravována Infocentrem. Původně v tom
prvopočátečním záměru měla ta výsadba proběhnout v parku. Než došlo k vlastní výsadbě,
bylo domluveno se Základní školou, že lípa bude vysázena dětmi z této školy a v její
blízkosti. Tak se i stalo, ta lípa tam stojí a je u ní takový kámen. Bohužel se stalo to, že
pracovník úřadu, který rozesílá SMS zprávy, přijal tu informaci od Infocentra, kde akce stále
byla. Neověřil si to, že akce byla přesunuta ke škole. Mezi občany šla informace, že lípa se
bude vysazovat dne 28. listopadu v parku. Bohužel se tak stalo.
Zastupitel Petr Vlček – škoda že tu ten pán není.
P. starosta – myslí si, že by to potvrdil, on to s ním projednával.
Zastupitel Petr Vlček – ta SMS zpráva se mohla poslat v ten den, kdy se lípa sázela.
Zastupitel Jiří Schierl – otázka k činnosti stavební komise, on s ní má zkušenosti z minula,
myslí si, že se tam nic moc nezměnilo. Jestli by nebylo účelné její historický název změnit,
aby to odpovídalo tomu, k čemu ta komise je určená, je to taková spíš majetková komise.
P. starosta - má také takovou myšlenku, ale neví jak komisi nazvat, protože majetková, je
takové zvláštní. Chtělo by to něco jiného, nepřišel však na nic. Není proti, aby se název
komise změnil. Stavební komise se v 95 % případů zabývá převodem pozemků, pár věcí se
týká něčeho jiného. Souhlasí s přejmenováním komise, ale zatím není žádný návrh.
Zastupitel Jiří Schierl – tak do dalšího zastupitelstva se připraví nějaké návrhy.
P. starosta – příští zastupitelstvo bude 13. prosince, souhlas í s tím, že se návrhy předloží na
dalším zasedání zastupitelstva.
Občanka pí Mgr. Wernerová – ukázala zastupitelům fotografie ze sázení lípy v Prachometech.
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K bodu 12 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast a v 18:10 hod. ukončil
zasedání zastupitelstva a připomněl, že příští zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 13.
prosince 2018, v této zasedací místnosti. Zasedání bude více pracovní, neboť se bude
projednávat především rozpočet města na rok 2019.

Zapsal: Charvát

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

…….…………………..
Alexandr ŽÁK
starosta

Ověřovatelé:
..…………….…………………
Mgr. Jitka ŠKRABÁNKOVÁ

………...………………………
Radek VRÁNA
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