MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 1/2018
Datum: 25. 1. 2018
Č.j.:561/18/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 1
konaného dne 25. ledna 2018
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Jiří Ženíšek, Marek Daněk – dostavil se v 17:20 hodin
Host: MUDr. Pavel Bouška

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání informace o budoucnosti radiologického oddělení polikliniky Toužim
Projednání žádosti o prodej nemovitého majetku
Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro HZS Karlovarského kraje
Projednání novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o odměnách neuvolněným
členům zastupitelstva
8. Diskuze
9. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 a
zároveň, že přítomností 13 členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné.
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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. Jelikož nikdo neměl žádný návrh
ani připomínku, nechal hlasovat o programu zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 1/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 1/1/2018 bylo přijato.
K bodu 3: Volba ověřovatelů zápisu.
P. starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Václav Pavlík a p. Václav Veverka.
Návrh usnesení č. 2/1/2018:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu:

p .Václava Pavlíka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

p. Václava Veverku
Hlasování:

Usnesení č. 2/1/2018 bylo přijato.
K bodu 4: Projednání informace o budoucnosti radiologického oddělení polikliniky
Toužim.
P. starosta přivítal hosta p. MUDr. Pavla Boušku, který požádal zařazení informace o
budoucnosti radiologického oddělení v Toužimi do programu dnešního zasedání
zastupitelstva a předal mu slovo. MUDr. Pavel Bouška poděkoval za slovo a ještě jednou
pozdravil všechny zastupitele a hosty dnešního zasedání. Uvedl, že nepřichází s žádnou
prosbou ani apelem, přichází pouze s informací, která se lavinovitě rozjede po celé republice.
Radiologické oddělení v Toužimi provozuje od roku 1994, je zde prostý rentgen tzn.
skiagrafie, dělá snímky s technologií, která není úplně k zanedbání, protože jsou plně
digitalizováni a to již mnoho let. Snímky odchází k nim na pracoviště na polikliniku, kde je
popisují dva lidé, tzn., že všechny nálezy jsou revidovány, aby nedocházelo k zásadním
2

omylům. Tím, že to je pouze skiagrafické pracoviště a vzhledem k tomu, že situace ve
zdravotnictví, potažmo v jurisdikci našeho státu nesmírně přituhuje, dá se docela důvodně
předpokládat, že od roku 2020 bude nutné do celého oddělení investovat nemalé peníze.
Nepřichází s tím, že by chtěl po městě nějaké prostředky. Radiologické oddělení provozuje
zhruba 10 let s tím, že je nulově ziskové. Pokud by měl někdo zájem, je ochoten předložit
tabulku, o tom jaké náklady jsou spojeny s provozováním. Nájem, který má je luxusní, je to
až charitativní činnost od města. Nová technologie bude v ceně 1.500.000,- Kč až 1.750.000,Kč a to je tak vysoká částka, že provoz tohoto oddělení je prostě nezaplatitelný. Na
radiologickém oddělení v Karlových Varech, který má spádovou oblast poměrně velikou,
téměř po celém Karlovarsku a Sokolovsku mají několik pracovišť, tak se chovají jako malá
socialistická organizace, tzn., že ty ztrátové oddělení na periferiích dotují. Jelikož chce mít
čisté svědomí, tak s touto informací přichází právě teď za v času, tzn., že v roce 2018 avizuje,
že „spadne-li“ tento zákon, respektive toto nařízení o nutných investicích, bude s platností od
roku 2020, tak zhruba za dva roky nebude možno radiologii na této poliklinice provádět.
Přichází proto s tím, že jsou tu dva roky na to, aby se dohodlo jakým způsobem dál
postupovat. Pokud by měla radnice zájem, potažmo kdyby věděla o někom, kdo by byl
ochoten vzít si toto oddělení pod svá křídla, nebránil by se tomu a klidně by celou technologii
za 1,- Kč přenechal k provozování, ovšem s tím rizikem, že od roku 2020 bude nutná
investice. Není to jisté, ale chce mít čistý stůl v tom, že tuto informaci sdělil zavčasu. Je
docela dobře možné, poněvadž těchto pracovišť bude po republice víc, jak uvedl na začátku,
že se vzedme vlna odporu a toto nařízení bude nějakým způsobem odhrnuto. To ale
nepředpokládá, takže přichází s tím apelem, že pokud se nic nezmění v tomto, nebo příštím
roce, tak svoji činnost radiologického oddělení v Toužimi v roce 2020 zřejmě ukončí. Pokud
by došlo ještě k většímu zúžení mantinelů v tomto roce, tak dokonce nevylučuje, že by
oddělení uzavřel už v roce 2019. Je na to rok času. Je maximálně spokojen s tím, jak se
předchozí i stávající vedení radnice staví k provozování zdravotnických zařízení a tím, že není
s radnicí v kontaktu a neřeší spolu vzájemně problémy, tak si myslí, že to je největším
důkazem toho, že to prostě funguje a že to bylo nastaveno správně. Na závěr požádal, aby
bylo v zápise uvedeno, že na tuto situaci upozornil. Předpokládá, že to nebyla poslední
návštěva tady a že bude s městem, hledat modus vivendi k další spolupráci. Pro něho je
finanční otázka a spolupráce do budoucna postavená na tom, že se vyrovná cash flow na
jednotlivých periferních pracovištích. Tímto poděkoval a ukončil svůj příspěvek.
P. starosta poděkoval za příspěvek a dotázal se na připomínky či dotazy.
Zastupitel MUDr. Hlous – částka 1.500.000,- Kč je jednorázová investice, pokud by se
zaplatila, budete oddělení dál provozovat?
Host MUDr. Bouška – Princip spočívá v tom, že se neustále utahují šrouby. Rentgen je nějaké
záření, které podléhá kontrole a s tím, jak se utahují šrouby, tak jsou větší a větší nároky na
technologii a jestliže je zde technologie, která má za sebou nějakou životnost, tak je zapotřebí
ji nahradit jinou, tak aby splňovala nové předpisy. Toto se chystá k tomu roku 2020. Tato
nová technologie se pohybuje kolem 1.500.000,- Kč. Oni jsou schopni takovou částku
investovat, ale takovýchto periferních pracovišť okolo Karlových Varů mají moc. Jestliže jich
mají sedm, tak do roku 2020 musí investovat přes 10.000.000,- Kč. To však nejsou schopni
ufinancovat, protože návratnost, konkrétně na pracovišti Toužim je nemyslitelná, při tom cash
flow, které tady je. Oni se nebrání dělat odborného garanta, pokud by někdo chtěl provozovat
toto oddělení, tak jej odborně zastřeší jakožto Krajské radiologické oddělení. On sám by se
strašně styděl, pokud by mu do fungování podniku měl zasáhnout cizí finanční zdroj a on by
na to měl mít. To není jeho životní filozofie, jeho heslo je „30 let dělá jen to na co má“.
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Jestliže nemá na to, aby zainvestoval technologii, tak jí prostě provozovat nebude, protože na
darovaném koni jezdit nehodlá.
Zastupitel Ing. Jiří Horník, DiS. – pokud by se ta částka rozdělila?
Host MUDr. Bouška – Radiologické oddělení v Toužimi patří mezi první, které začal
provozovat a proto má k němu emotivní vazbu, přesto se k takovému řešení nepřiklání.
Navrhuje společné shánění sponzorů, i on sám je ochoten jako sponzor přispět na zajištění
fungování oddělení. V současné době přijel o této situaci informovat město. V následujícím
období bude potřeba hledat nějaké vyhovující řešení.
Zastupitel Petr Vlček – myslí si, že se zde řeší věc, která nespadá do kompetence města, je to
věc státu.
Host MUDr. Bouška – zdravotnictví je politikou, a jestliže starostové z okolních obcí říkají,
že financování zdravotnictví je státní, že do toho nemohou vstupovat. Ano, ale stát to
financuje takovým způsobem, že to nelze provozovat s tím, že ten podnik je ztrátový. Když
máte ztrátový podnik, tak možná můžete zažádat o nějakou dotaci, on ne. Můžete si krýt svůj
podnik financováním z jiných zdrojů. V Toužimi za kontrolu přístroje zaplatí ročně 60.000,Kč, k tomu plat laboranta, k tomu energie nájem apod. a není možné, aby vysvětloval
pracovníkům, kteří dělají na špičkovém pracovišti, že jim bere finanční prostředky, které by
oni jako oprávnění chtěli jako odměnu, že jim to bere na to, aby dotoval ztrátový podnik. Ví,
že to není v gesci města, ale lidé se začnou ptát, proč to tady není, když to zde bylo doteď.
Občan ***** – vyjmenoval několik problémů ve státě a sdělil svůj názor na zdravotnictví.
Host MUDr. Bouška – reagoval na směsici problémů s tím, že to zde nevyřeší, přišel pouze s
oznámením, že všechno funguje, všechno je v pořádku, ale během dvou let může dojít ke
katastrofickému scénáři.
Občan ***** – souhlasí s tím, aby rentgen byl v Toužimi zachován.
Zastupitel Jan Vlček – existuje pro Vás nějaká varianta, aby tady ta služba byla zachována?
Host MUDr. Bouška – sám jí hledá a doposud se mu nedaří nalézt model, který by umožnil
takovýmto periferním pracovištím provozovat rentgen v intencích zákona a s takovými
technologiemi, které jsou tímto zákonem předepsány. Je to nařízení, které se dotkne spousty
pracovišť a myslí si, že je jeden z prvních, kteří na tuto skutečnost upozorňují. On poskytne
služby svého oddělení s tím, že to nebudou dělat ziskově, ale naopak ten zisk, ať jde někomu,
kdo to investoval a on pouze poskytne službu. Někdo tu technologii pořídí, bude si ji
odepisovat jako investici, tak on mu nabídne službu s tím, že bude garantovat tuto činnost ve
městě Toužim. On to nechce provozovat, nechce být za člověka, kterému někdo zainvestuje
technologii, protože sám ten investor časem zjistí, že to je ztrátové, že to bude muset dotovat.
Toto je cesta do pekel, kupovat ztrátovou technologii.
Zastupitel Petr Vlček – to je tím, že se ze zdravotnictví udělal byznys.
Host MUDr. Bouška – ano.
Zastupitel Petr Vlček – zopakoval, že to není věc města, ale státu.
Host MUDr. Bouška – odkázal se zeptat na ministerstvu zdravotnictví.
MUDr. Bouška tento příspěvek ukončil, rozloučil se a požádal o zaslání části zápisu.
Zastupitelstvo města Toužim vzalo informaci MUDr. Pavla Boušky o budoucnosti
rentgenového oddělení v Toužimi na vědomí.
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K bodu 5: Projednání žádosti o prodej nemovitého majetku.
P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo s návrhem stavební
komise a předal jí slovo. Stavební komise projednala a předložila k projednání jednu žádost o
prodej pozemků v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi. Záměr na prodej pozemků byl projednán a
schválen radou a následně vyvěšen na úřední desce.
Opatství Nový Dvůr, Dobrá Voda 20, 364 01 Toužim, požádalo o prodej pozemku
parc. č. 1564/2 – ostatní plochy o výměře 1.344m2, pozemku parc. č. 1571/3 – ostatní plochy
o výměře 870 m2 a pozemku parc. č. 1593 - vodní plochy o výměře 773 m2, vše v k.ú. Dobrá
Voda u Toužimi. Uvedené pozemky nejsou využívány, leží ladem a sousedí s pozemky
žadatele. Jejich získání by umožnilo žadateli scelení pozemků a lepší hospodářské využití.
Rada města schválila záměr na prodej předmětných pozemků v k.ú. Dobrá Voda u
Toužimi. Záměr na prodej byl vyvěšen na úřední desce dne 1. 12. 2017 a sejmut byl dne
15. 12. 2017.
Žadatel předložil znalecký posudek č. 319/2/1/2018, dle kterého byla stanovena
zjištěná cena ve výši 52.860,- Kč a obvyklá cena ve výši 35.844,- Kč.
Komise prodej předmětných pozemků za obvyklou cenu ve výši 35.844,- Kč
doporučila. Veškeré náklady spojené s tímto převodem uhradí žadatel.
Pozn. V 17:20 hodin se na zasedání zastupitelstva dostavil zastupitel Marek Daněk.
P. starosta konstatoval, že se tímto počet přítomných zastupitelů zvýšil na 14.
P. starosta upřesnil informace a pozemky ukázal na mapě. Jelikož nikdo neměl žádné
připomínky či dotazy, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 1564/2 – ostatní plochy o výměře
1.344 m2, pozemku parc. č. 1571/3 – ostatní plochy o výměře 870 m2 a pozemku parc. č. 1593
- vodní plochy o výměře 773 m2, vše v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi, Opatství Nový Dvůr,
Dobrá Voda 20, 364 01 Toužim, za cenu obvyklou, která činí 35.844,- Kč s tím, že veškeré
náklady spojené s tímto převodem uhradí kupující.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 3/1/2018 bylo přijato.

K bodu 6:

Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Hasičský
záchranný sbor Karlovarského kraje.

P. starosta předložil zastupitelstvu veřejnoprávní smlouvu mezi městem Toužim a
Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje ohledně poskytnutí dotace na rok 2018.
HZS Karlovarského kraje požádal dotaci o celkové výši 250.000,- Kč na investiční výdaje –
na pořízení záložního zdroje elektrické energie na zajištění provozu stanice Toužim.
Zastupitelstvo usnesením č. 14/3/2017 ze dne 7. 9. 2017 uvedenou dotaci schválilo.
Zastupitel MUDr. Hlous – jedná se o záložní zdroj je stacionární nebo mobilní?
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Zastupitel Ing. Jiří Horník, DiS. – jedná se o stacionární záložní zdroj a měla by jej využívat i
záchranná služba, i když má svůj vlastní. Zatím se neví, jak to bude s kapacitou, neboť
v nedávné době, kdy tady byl orkán Kyrill docházelo k častým výpadkům. A protože nebylo
spojení, uvažuje se o nákupu satelitních telefonních přístrojů do okolních obcí.
Občan ***** – nejde toto řešit zdrojem UPS?
Zastupitel Ing. Jiří Horník, DiS. – zdroj UPS vydržel pouze cca 6 hodin, tudíž je nevhodný.
Občan ***** – seznámil zastupitelstvo s vlastní zkušeností se zdrojem UPS.
Návrh usnesení č. 4/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018, mezi městem
Toužim a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary,
na poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2018, ve výši 250.000,- Kč, na pořízení
záložního zdroje elektrické energie na zajištění provozu stanice Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 4/1/2018 bylo přijato.

K bodu 7:

Projednání novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, včetně Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo projednalo novelizaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 11. 9. 2017 o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dle tohoto nařízení se
uvolněným členům zastupitelstva zvyšuje odměna od 1. ledna 2018 a neuvolněným členům
zastupitelstva lze poskytnout odměny ve schválené výši ode dne stanoveného zastupitelstvem
obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.
Dle novely lze poskytnout neuvolněným členům Zastupitelstva města Toužim odměny
až do výše:
měsíční max.
měsíční max.
dosud 2017
návrh 2018
odměna r. 2018 odměna r. 2017
místostarosta
člen rady
předseda výboru
předseda komise
člen výboru
člen komise
člen zastupitelstva

30.412,6.758,-

27.662,2.117,-

3.379,3.379,2.816,2.816,1.690,-

1.729,1.729,1.530,1.530,731,-

13.000,20.000,- Kč
1.910,5.000,- Kč
oddávající 6.000,- Kč
1.300,2.500,- Kč
1.000,2.000,- Kč
750,1.500,- Kč
600,1.200,- Kč
450,1.000,- Kč

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
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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 členu 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 změnu zákona projednala na schůzi dne 12. ledna 2018 a navrhuje zastupitelstvu
zvýšení měsíčních odměn všem neuvolněným členům zastupitelstva města Toužim, s platností
od 1. února 2018 s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí bude poskytnuta odměna za
funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna a pouze jednomu členu rady se navíc zvýší
měsíční odměna o 1.000,- Kč, za oprávnění k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství.
Od roku 2014 odměny neuvolněných zastupitelů nebyly zvyšovány, kromě
místostarosty.
Zastupitel Petr Vlček – přijde mu to jako nehoráznost a schází mu u návrhu argumenty.
Argument ohledně roku 2014, kdy se přidávalo naposledy, se nevztahuje na místostarostu,
kterému se již odměna zvyšovala. Chtěl by vědět důvod takovéhoto navýšení, přesto, že se
nejedná o maximální navýšení. Sám za sebe uvedl, že je na zastupitelstvu jednou za tři
měsíce, dostává měsíčně 354,- Kč čistého, což za tři měsíce dělá kolem 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo je jednou za tři měsíce a trvá v průměru cca tři hodiny, takže má cca 300,- Kč
čistého na hodinu, je to tedy královsky oceněné. On sám nepotřebuje žádné navýšení, neví,
proč by to potřebovali další, možná si to tady odůvodní. Největší šok pro něj je místostarosta
a jeho navýšení nechápe. Průměrný plat v Karlovarském kraji je kolem 25.000,- Kč, tady
bude mít místostarosta, který se nezúčastní ani všech jednání rady a zastupitelstva, 20.000,Kč hrubého.
P. starosta – v návrhu je v levém sloupečku výše odměny specifikovaná, v některých
případech to není ani polovina toho co jste mohli brát. Jsou obce, které využívají možnost
odměňování členů zastupitelstva v plné výši, což znamená, že je jim vypláceno maximum.
Jsou i zastupitelstva, která si odsouhlasila i nižší částky. Myslí si, že za práci si nějakou
odměnu zastupitelé zaslouží. Pokud se navrhovalo nějaké navýšení, bylo to pouze vyvoláno
tím, že za poslední tři roky k tomu nedošlo, jen u p. místostarosty. Navyšování odměn se
odehrává v současné době ve všech odvětvích, kde jsou vypláceny nějaké mzdy či platy.
Město Toužim na tom není zas tak špatně, aby zastupitelé nemohli pobírat nějakou odměnu za
svou práci. Dá se argumentovat tím, že ušetřené peníze se můžou použít třeba na opravu
záchodů na hřišti. Zastupitelstvu byl předložen takovýto návrh, pokud navrhne někdo jiný
návrh je rozhodnutí pouze na zastupitelích.
Zastupitel Petr Vlček – jsou tady i lidé ze soukromé sféry a ví, že když se navyšuje, musí
k tomu být i nějaké důvody. Tady by také měly být uvedeny důvody navýšení. Navrhl
ponechat odměny v takové výši jako doposud.
Zastupitel Mgr. Kadera – souhlasí s návrhem na rok 2018. Pokud někdo věnuje svůj volný čas
a pracuje buď v radě, nebo zastupitelstvu, tak si zaslouží i odpovídající odměnu. Podporuje
návrh odměn, tak jak byl předložen.
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Zastupitel Bc. Hrůza – při přípravě tohoto návrhu se s radními snažili o navýšení odměn
v rozumné míře, tzn. nejít na maximální částky. V jiných městech zastupitelé čerpají odměny
v maximální výši společně se souběhem funkcí. Tady souběh funkcí nebyl podpořen a ani
maximální navýšení. Poslanci, kraje, velká města jedou nadoraz, aby na tom vydělali. Tady se
snaží ušetřit, a proto byl ten návrh postaven takto. Podporuje návrh odměn, tak jak byl
předložen.
Zastupitelka Mgr. Zemanová – dodala, že převádět pracovní dobu jenom na pobyt
v zastupitelstvu nebo v radě je docela pofidérní. Všichni jak tady jsou, dělají i mimo to, např.
inventury, kde jsou zase nějaké hodiny, takže přepočítávat na hodiny není vhodné.
Zastupitel Petr Vlček – chtěl by tedy nějaké vyčíslení. Zastupitel Ing. Horník, DiS., je
zaměstnán a jeho zaměstnání je časově náročné. Kolik hodin po pracovní době se věnuje práci
pro město, že si za to chce přiznat odměnu 20.000,- Kč měsíčně? Takovou odměnu nemají
někteří lidé, kteří chodí na tři směny.
Zastupitel Ing. Horník, DiS. – návrh odměn nenavrhoval sám. Například tento týden v úterý
od 15.00 do 17.00 nebo 18.00 hodin se zúčastnil jednání v Mariánských Lázních. Ve středu
dvě hodiny na městě, ve čtvrtek zastupitelstvo. Je členem školské rady, kde se zúčastňuje
jednání, setkání s důchodci, různá jednání atd. Zastupitel Petr Vlček se nepřihlásil do žádné
činnosti, kromě výkonu funkce člena zastupitelstva. Někteří dělají pro město více, někteří
méně.
Zastupitel Petr Vlček – pokud by místostarosta trávil pro město 4 hodiny denně, tak ať
takovou odměnu má. Tomu ale nevěří při jeho vytížení při normální práci, kterou má na plný
úvazek.
Zastupitel Ing. Horník, DiS. – zopakoval, že návrh odměn nenavrhoval sám.
Zastupitel Petr Vlček – návrh schválila celá rada, hlasování bylo 5-0-0.
Zastupitel Ing. Horník, DiS. – ano, návrh schválila rada, ale zastupitelstvo rozhoduje o
odměnách.
Občan ***** – když je to taková částka, tak jestli to je uvolněný nebo neuvolněný člen
zastupitelstva, protože pamatuje doby, kdy místostarosta žádnou odměnu nepobíral. Pak se to
udělalo nějakým způsobem, když nastoupil místostarosta p. Straka, který dostal nějakou
odměnu a ta vzrostla za několik let víc jak o 100%.
Zastupitel Mgr. Kadera – místostarosta měl měsíční odměnu, a když on vykonával funkci
neuvolněného místostarosty, pobíral měsíčně 11.000,- Kč. Pokud vláda schválila nějaké
nařízení ohledně zvýšení odměn neuvolněných zastupitelů, tak asi proto měla nějaký důvod.
Tato odměna se nedá přepočítávat na hodiny, kolik kdo tomu věnuje. Podporuje návrh odměn,
tak jak byl předložen.
Návrh usnesení č. 5/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny
za měsíc v následujících částkách:
-

místostarosta
2x člen rady

20.000,- Kč
5.000,- Kč
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-

1x člen rady – oddávající
předseda výboru
předseda komise
člen výboru
člen komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

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

Odměna bude poskytována s platností od 1. února 2018. V případě nástupu náhradníka
na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

11
1
2

Usnesení č. 5/1/2018 bylo přijato.

K bodu 8: Diskuze.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
K bodu 9: Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast a v 18:02 hodin ukončil
zasedání zastupitelstva s tím, že příští zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 5. dubna 2018.
Zapsal: Charvát
V Toužimi 31. ledna 2018
…………………………….
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta
Ověřovatelé:

….…………………..
Alexandr ŽÁK
starosta
…………………………
Václav PAVLÍK
..………………………
Václav VEVERKA

Upozornění: Zveřejněný text zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Toužim je
upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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