MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 6/2019
Datum: 6. 9. 2019
Č.j.: 2649/19/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 6
konaného dne 5. září 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Toužim
Přítomni:

Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 8 členů zastupitelstva.

Omluveni:

Václav Veverka, Bc. Robert Hrůza, Romana Šambergerová, Ing. Jiří Ženíšek,
Mgr. Jitka Škrabánková, Jiří Schierl, Ing. Jiří Horník, DiS.

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání výsledku hospodaření města Toužim za I. pololetí 2019
Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2019
Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 pro HZS Karlovarského kraje
Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Živý zámek
Toužim
10) Projednání návrhu stavební komise
11) Projednání poskytování některých příspěvků uvolněnému členu zastupitelstva
z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce
12) Diskuze
13) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

K bodu 1 :

Zahájení

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
zaslány. Konstatoval, že k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky. Na
základě prezenční listiny je přítomností 8 členů zastupitelstva zasedání usnášeníschopné.
Sedm zastupitelů se řádně omluvilo s tím, že jeden se dostaví později.
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K bodu 2 :

Odsouhlasení navrženého programu.

P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva.
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání výsledku hospodaření města Toužim za I. pololetí 2019
Projednání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2019
Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 pro HZS Karlovarského kraje
Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Živý zámek
Toužim
10) Projednání návrhu stavební komise
11) Projednání poskytování některých příspěvků uvolněnému členu zastupitelstva
z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce
12) Diskuze
13) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

P. starosta – takový je návrh dnešního programu, má někdo návrh na doplnění, či změnu
navrženého programu. Pokud ne, přejdeme k hlasování.
Návrh usnesení č. 1/6/2019:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

7
0
0
1

Usnesení č. 1/6/2019 nebylo schváleno.
P. starosta – vzhledem k tomu, že jeden zastupitel nehlasoval, konstatuji, že nepřijetím
programu dnešního zasedání, dnešní zasedání končím a další zasedání se bude konat
v termínu, který bude včas oznámen. Děkuji za účast, na shledanou.
Zasedání ukončeno v 17:08 hodin.
Zapsal: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 6. září 2019

Starosta:
Alexandr ŽÁK
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