MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 6/2020
Datum: 16. 12. 2020
Č.j.: 4027/20/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 6
konaného dne 10. prosince 2020
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 14 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Jiří Horník, DiS.

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 2021
7. Projednání střednědobého výhledu města Toužim na rok 2022-2023
8. Projednání návrhů stavební komise
9. Projednání návrhu na vyřazení majetku
10. Projednání návrhu na bezúplatný převod
11. Projednání návrhu odměn pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
12. Diskuze
13. Závěr

K bodu 1 :

Zahájení

P. starosta zahájil v 17:08 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 usnášeníschopné.
Jeden zastupitel se řádně omluvil.
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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
či připomínku, nechal p. starosta hlasovat o programu zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 1/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 1/6/2020 bylo schváleno.

K bodu 3 :

Volba ověřovatelů zápisu.

P. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Mgr. Milana Kaderu a p. Václava
Veverku a o návrzích nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/6/2020:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

p. Mgr. Milana Kaderu
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 2/6/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/6/2020:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

p. Václava Veverku
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 3/6/2020 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.
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Zastupitel p. Mgr. Kadera – kontrolní výbor zastupitelstva ve složení Mgr. Milan Kadera, Ing.
Jan Šimonovský a Ing. Václav Šusta v souladu se zákonem o obcích provedl kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva a rady města od zasedání zastupitelstva 24. 9. 2020.
Zasedání zastupitelstva
Analýza využití domova mládeže – tento úkol můžeme považovat za splněný, neboť
seznámení proběhlo na minulém zasedání zastupitelstva, kdy zastupitelstvo vzalo na vědomí
informaci o možnosti využití tohoto areálu.
Usnesení č. 8/4/2020 – zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 1244/29, o výměře 159
m² v k. ú. Toužim, ******** ***** *********, bytem *********, **************
k využití jako zahrádky – smlouva byla podepsána, kupní cena zaplacena a zapsána v KN
Usnesení č. 12/4/2020 – zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy na převod pozemku
p. č. 1592/6 a 1592/7 v k. ú. Toužim, o celkové výměře 68 m² do vlastnictví města Toužim,
s *********** **********, *********, ******** – smlouva byla podepsána, správní
poplatek uhrazen a zapsána v KN
Usnesení č. 4/5/2020 – zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 106/1, o výměře 128 m²
a pozemku p. č. 3214, o výměře 166 m² v k. ú. Toužim, ***** ********, *********,
****** za účelem scelení a vybudování zahrady – smlouva byla podepsána, kupní cena
zaplacena a zapsána v KN
Usnesení č. 5/5/2020 – zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. st. 726, o výměře 27 m²
v k. ú. Toužim, ********** ************** ************, bytem ******, ************
– smlouva byla podepsána, kupní cena zaplacena a zapsána v KN
Usnesení č. 6/5/2020 – zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 863/21 díl „a“ o výměře
416 m² v k. ú. Kojšovice, ******** ******** ******** ******, bytem Kojšovice – Krásný
Hrad, za účelem vybudování zahrady – smlouva byla podepsána, kupní cena zaplacena a
zapsána v KN
Schůze rady města
Rada města na jednáních od 5. 10. 2020 projednala a schválila:
Záměr na nájem
Zahrádky č. 20, na části pozemku p. č. 2843/10, o výměře 150 m² v k. ú. Toužim
Záměr na prodej
 pozemku p. č. 1900, o výměře 144 m² a pozemku p. č. 48, o výměře 985 m² v k. ú.
Komárov u Štědré
 pozemku p. č. 31/1, o výměře 1305 m² v k. ú. Políkno u Toužimi
 pozemku p. č. 553, o výměře 1417 m² a pozemku p. č. 530/3, o výměře 467 m² v k. ú.
Nežichov
Všechny záměry byly zveřejněny.
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K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.

K bodu 5 :

Zpráva předsedy finančního výboru.

P. starosta požádal předsedu finančního výboru Ing. Jiřího Ženíška k přednesení
zprávy finančního výboru.
Zastupitel p. Ing. Ženíšek – finanční výbor se sešel 9. 12. 2020 a zabýval se rozpočtovými
opatřeními č. 44/2020 – 57/2020 a návrhem rozpočtu města Toužim na rok 2021.
RO 44/2020 částka 193.347,- Kč, neinvestiční dotace z veřejných rozpočtů na projekt
„Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“ pro p. o. ZŠ Toužim
částka 3.988.153,- Kč, poskytnutí investiční dotace z MMR na projekt
„Rekonstrukce Tepelské ulice v Toužimi“
RO 45/2020 částka 25.000,- Kč, rozšíření modulu EMA o inventarizaci majetku
prostřednictvím snímače čárových kódů
RO 46/2020 částka 2.000.000,- Kč, Splátka zápůjčky od Městských lesů Toužim s. r. o.
RO 47/2020 částka 72.600,- Kč, Výdaje za vystoupení hudební skupiny Keks na akci „DEN
MĚSTA TOUŽIM“
částka 17.500,- Kč, výdaje za zpracování žádosti o proplacení dotace z MMR
na projekt „Rekonstrukce Tepelské ulice v Toužimi“
RO 48/2020 částka 79.000,- Kč, pořízení nového datového úložiště pro zálohování a
komplexního balíčku služeb pro hardwarový firewall
RO 49/2020 částka 65.000,- Kč, spoluúčast u dotace z MK při pořízení PC stanic pro
veřejnost u organizační složky Základní knihovna v Toužimi
částka 6.000,- Kč, zvýšené náklady u výstavby garáže pro služební automobil
pro PS Toužim
RO 50/2020 částka 24.251,- Kč, neinvestiční účelová dotace od MPSV na výkon soc. práce
pro rok 2020 jako mimořádné ohodnocení pracovníků v souvislosti s COVID –
19
RO 51/2020 částka 15.000,- Kč, finanční dar poskytnutý Karlovarským krajem jako
odměnu za umístění v soutěži ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů „Soutěž
obcí“ za rok 2019
RO 52/2020 částka 70.000,- Kč, rekonstrukce - zádlažba další části mlatové cesty ve spodní
části parku na Sídlišti v Toužimi
RO 53/2020 částka 161.000,- Kč, přesun mzdových prostředků za sociálního pracovníka ze
správy na pečovatelskou službu
RO 54/2020 částka 16.415,- Kč, neinvestiční dotace z MF na výdaje související
s došetřováním TEA budov v roce 2020
RO 55/2020 částka 25.708,45 Kč, vyúčtování dotace na výdaje související s konáním voleb
do Zastupitelstev krajů
RO 56/2020 částka 751.220,10 Kč, investiční dotace z MMR ČR na projekt „Nafukovací
stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Toužim“
částka 8.193,- Kč, neinvestiční dotace z MV – GŘ HZS ČR na výdaje JSDH
obcí
RO 57/2020 částka 68.000,- Kč, pořízení dveřního komunikátoru pro vstupní dveře
v budově MÚ
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Všechna rozpočtová opatření byla finančním výborem Zastupitelstva města Toužim
schválena.
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města Toužim na rok 2021. Rozpočet je
navržen jako schodkový ve výši 33.500.000,- Kč se zapojením kladných sald z minulých let.
Významné kapitálové výdaje představují zejména výstavba komunikace nové části v Tepelské
ulici včetně přeložky ČEZ ve výši 11.300.000,- Kč a rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ
Toužim v jídelně a tělocvičně ve výši 5.000.000,- Kč. Významným výdajem je i příspěvek na
provoz pro TSM Toužim ve výši 22.000.000,- Kč, který v sobě zahrnuje i opravu plochy u
bytových domů č. p. 442-451 ve výši 2.000.000,- Kč, opravu okružní komunikace na Sídlišti
od č. p. 454 k č. p. 463 ve výši 2.000.000,- Kč, opravu Janovy ulice II. etapa od č. p. 559
směrem k č. p. 557 ve výši 1.000.000,- Kč a opravu komunikace od č. p. 352 směrem
k vlakovému nádraží ve výši 1.000.000,- Kč.
Finanční výbor doporučuje navržený rozpočet města Toužim na rok 2021 schválit.
K přednesené zprávě neměl nikdo připomínky.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.

K bodu 6 :

Projednání návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2021.

P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké.
Návrh rozpočtu města Toužim na rok 2021 je finančním plánem, je sestavován a
předkládán na základě platných předpisů. Obsahem rozpočtu jsou příjmy a výdaje včetně
tvorby a čerpání sociálního fondu.
Sestavení rozpočtu:
Návrh rozpočtu na rok 2021 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 (§ 4) a zákona č. 23/2017 Sb., o
pravidlech rozpočtové odpovědnosti (§ 5 odst. 3)
Příjmy:
V oblasti očekávaných příjmů je návrh rozpočtu města rozčleněn do jednotlivých tříd dle
druhového členění rozpočtové skladby:
a) daňové příjmy jsou v návrhu rozpočtu rozpočtovány ve výši 47.962.000,- Kč z toho:
1. sdílené daně jsou rozpočtovány ve výši 47.300.000,- Kč
2. poplatky jsou rozpočtovány ve výši 662.000,- Kč
U propočtu předpokládaných daňových příjmů nedošlo oproti roku 2020 ke zvýšení příjmu.
Na výnos daní má vliv růst spotřeby domácností, snížení míry nezaměstnanosti, zavedení
kontrolního hlášení u DPH a zavedení elektronické evidence tržeb EET, což v příštím roce se
nedá dobře odhadnout. Například došlo k odložení zavedení zbývající elektronické evidence
tržeb EET, zřejmě dojde ke zrušení superhrubé mzdy, což má opět vliv na výnos daní. Proto
jsou daňové příjmy v návrhu rozpočtu ve stejné výši jako v roce 2020.
b) nedaňové příjmy jsou v návrhu rozpočtu rozpočtovány ve výši 4.105.000,- Kč
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U propočtu předpokládaných nedaňových příjmů došlo oproti roku 2020 ke zvýšení o
115.000,- Kč. Jedná se především zvýšení příjmů za poskytování služeb pečovatelské služby a
za pronájem honitby.
c) kapitálové příjmy jsou v návrhu rozpočtu rozpočtovány ve výši 250.000,- Kč,
d) v návrhu rozpočtu nejsou uvedené příjmy z dotací, protože městu nebyly rozhodnutí
nebo veřejnoprávní smlouvou pro rok 2021 zatím přiznané, v případě, že by město v
roce 2021 obdrželo dotaci, bude realizace zapojena do rozpočtu 2021 rozpočtovým
opatřením.
V příjmové části rozpočtu je zapojeno financování rozpočtu z naspořených finančních
prostředků z minulých let.
Při návrhu příjmů pro rozpočet města Toužim na rok 2021 vycházelo ekonomické oddělení z
hodnot daňové predikce celkového inkasa daní na rok 2021 poskytnutých Ministerstvem
financí ČR, ze SDV rozpočtu a z předpokladů budoucího vývoje ekonomiky. Ekonomické
oddělení neakceptovalo předpoklad MF ČR v plné výši a daňové příjmy ponížilo. V případě
plnění vyšších daňových příjmů dochází k úspoře finančních prostředků.
Výdaje:
V oblasti plánovaných výdajů je návrh rozpočtu města rozčleněn do odvětvového třídění dle
paragrafů rozpočtové skladby:
a) běžné výdaje jsou v návrhu rozpočtu rozpočtovány ve výši 56.911.000,- 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 a zajištění finančních
prostředků pro provoz příspěvkových organizací zřízené městem.
Návrh rozpočtu u výdajů je rozdělen dle odvětvového třídění (paragrafy):
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
V návrhu rozpočtu je rozpočtována celková částka 89.000,- Kč, výdaje jsou vyšší oproti roku
2020.
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
V návrhu rozpočtu je rozpočtována celková částka 931.000,- Kč, zde došlo ke snížení výdajů
oproti roku 2020.
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo
V návrhu rozpočtu je rozpočtována celková částka 7.753.000,- Kč, výdaje jsou nižší oproti
roku 2020.
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti
V návrhu rozpočtu je rozpočtována celková částka 1.813.000,- Kč, zde došlo ke zvýšení
výdajů oproti roku 2020.
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana
V návrhu rozpočtu je rozpočtována celková částka 1.468.000,- Kč, výdaje jsou vyšší oproti
roku 2020.
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Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby
V návrhu rozpočtu je rozpočtována celková částka 14.237.000,- Kč, zde došlo ke zvýšení
výdajů oproti roku 2020.
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace
V návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou výdaje na provoz příspěvkových organizací v celkové
výši 30.620.000,- Kč, zde došlo k mírnému zvýšení oproti r. 2020.
 pro MŠ je v návrhu rozpočtu příspěvek na provoz rozpočtován ve stejné výši jako
v roce 2020, a to ve výši 600.000,- Kč,
 pro ZŠ je v návrhu rozpočtu příspěvek na provoz rozpočtován ve výši 4.600.000,- Kč,
zde došlo ke zvýšení oproti roku 2020, výmalba pavilonu A včetně suterénu a
dokončení výmalby pavilonu B, vybavení kabinetů, tříd a ředitelny,
 pro ZŠ a MŠ je v návrhu rozpočtu příspěvek na provoz rozpočtován ve stejné ve výši
jako v roce 2020, což je 690.000,- Kč,
 pro ZUŠ je v návrhu rozpočtu příspěvek na provoz rozpočtován ve výši 160.000,- Kč,
zde došlo k mírnému zvýšení než v roce 2020, a to z důvodu nákupu nové výpočetní
techniky,
 pro BHM je v návrhu rozpočtu příspěvek na provoz rozpočtován ve výši 2.570.000,Kč, zde došlo ke snížení oproti roku 2020,
 pro TSM je v návrhu rozpočtu příspěvek na provoz rozpočtován ve stejné jako v roce
2020, a to ve výši 22.000.000,- Kč.
b) kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu rozpočtovány ve výši 29.176.000,- Kč, jsou
vyšší oproti roku 2020, neboť některé neuskutečněné investiční akce byly přesunuty
z letošního roku.
Sociální fond
Příděl do sociálního fondu jak na straně příjmové a výdajové je v návrhu rozpočtu
rozpočtován ve výši 270.000,- Kč, jedná se o konsolidovanou položku. Tvorba je tvořena 3 %
z hrubé mzdy a náhrad. Z fondu je čerpán příspěvek na stravování formou poukázek, na
penzijní pojištění, na dary a kulturu a sport.
P. starosta – poděkoval pí Krátké za rozsáhlou zprávu a dal prostor k dotazům.
Zastupitel p. Petr Vlček – když se podívám na ty příjmy, tak jsou naplánované skoro ve stejné
výši jako v roce 2020, přitom jsme už v prvním pololetí letošního roku přišli asi o 7.000.000,Kč a je logické, že ty příjmy ze státní pokladny budou o dost nižší, nikdo neví, co se bude dít.
Je možné, že se zruší superhrubá mzda, obce přijdou o další peníze, možná to bude nějak
kompenzované, možná ne, to nikdo dneska nevíme. Je mi proto divné, že tam máme ty příjmy
skoro stejné jako v letošním roce.
Pí Krátká – v letošním roce jsme měli rozpočtovány příjmy 47.300.000,- Kč, ty jsme sice
pokrátily z důvodu Covidu – 19. Stát nám to kompenzoval částkou 4.500.000,- Kč. Já přesto
příjmy ponižuji a myslím si, že tady s těmi příjmy to zvládneme, protože už teď ke konci roku
máme příjmy naplněny a vytváříme si už nějakou finanční rezervu. Takže já ty příjmy nikdy
nenadhodnocuji a ještě naopak je hodně snižuji, abychom mohli uspořit nějaké finance, které
se použijí na investice.
Zastupitel p. Petr Vlček – já tomu pořád nerozumím, ty daně od státu můžou být přeci nižší.
Pí Krátká – nemůžou být nižší, já je mám vždy ponížené.
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Zastupitel p. Bc. Hrůza – pí Krátká nesestavuje rozpočet, podle toho jaký bude předpoklad z
Ministerstva financí, ale hodně snižuje předpoklady. Každý rok jsme měli ten rozpočet
sestavený tak, že ty příjmy jsou nižší než skutečnost a to poměrně rapidně. Díky tomu, tento
rok, byť ty příjmy padly o hodně, máme rozpočet i tak plusový. Díky tomu, že se to nechá na
stejné úrovni, je velký předpoklad, že se to zase naplní na 100 i víc procent. Kdyby se
rozpočet dělal podle nějakých předpokladů, tak by tam minulý rok nebylo 47.000.000,- Kč,
ale bylo by tam třeba 50.000.000,- Kč.
Zastupitel p. Petr Vlček – ale vloni pí Krátká rozpočet sestavovala, aniž by věděla, že bude
nějaký Covid a ten nějakým způsobem zamíchal celým světem.
Zastupitel p. Bc. Hrůza – teď vidíme, jak se to vyvíjelo tento rok, že i tak jsme se s takovým
rozpočtem do toho vešli a máme jej přeplněný.
Zastupitel p. Petr Vlček – já vím, ale teď bude úplně jiná situace.
Pí Krátká – to se ale nedá odhadnout, prostě jsme to nějak nasadili. Já si myslím, že jsem to o
dost ponížila.
Zastupitel p. Petr Vlček – na první pohled, já to ponížení nevidím.
Pí Krátká – já jsem to měla hodně ponížené i ty předešlé roky.
Zastupitel p. Petr Vlček – tomu rozumím, protože jste to svým způsobem dělala dobře, ale to
bylo v době, kdy celý svět fungoval jinak.
Pí Krátká – dobře, ale jestli jste si všiml, že i když v těch předchozích letech jsem příjmy měla
ponížené, tak byly velké přebytky, které se použijí na investice. Když neuspoříme, tak
nebudeme dělat investiční akce, ale teď na to máme.
Zastupitel p. Petr Vlček – to je dobře, že jste to řekla. My jsme se tady minule bavili o mínus
7.000.000,- Kč v prvním pololetí a to se nebavíme o tom, že schválili zrušení superhrubé
mzdy, kdy ten rozpočet města bude třeba, já nevím, mě to vyšlo plus, mínus 6.000.000,- Kč
jenom tohle pro Toužim.
Pí Krátká – kompenzovali nám 4.500.000,- Kč, já spoléhám na to, mluví se o tom
v poslanecké sněmovně, že to budou kompenzovat obcím, předpokládám, že to tak bude,
proto jsem takovým způsobem postupovala. Kdybych ty příjmy nechávala ve
vyšších hodnotách, tak nebudeme mít uspořené peníze a nemůžeme dělat velké akce, jedině,
že bychom si vzali úvěr.
P. starosta – Ministerstvo financí rok dopředu predikuje nějaký vývoj ekonomiky. Na základě
toho by se dal sestavit obecní rozpočet v nějaké výši. My jsme tu predikci snížili na nějakou
úroveň. Díky tomu, že jsme to ponížili, jsme příjmy dosáhly ve sta procentech, řeknu třeba
v srpnu, když ekonomika dobře fungovala. Letos ta ekonomika neběží, tak jak by měla, tak
jsme měli nastaveny nějak příjmy, principiálně jako v letech předchozích, ale sta procent jsme
nedosáhli v srpnu, ale až v říjnu. Takže předpokládáme to, že i na příští rok, pokud to bude
stejně alespoň jako v letošním roce, že bychom měli, i přes ten špatný vývoj ekonomiky,
dosáhnout nejpozději k prosinci sta procent příjmů do rozpočtu města Toužimi. Což znamená,
že bychom neměli příští rok v tuto dobu konstatovat, že příjmy byly naplněny na 95 %.
Zastupitel p. Petr Vlček – teď tomu rozumím.
Pí Krátká – pak ale nebude přebytek.
P. starosta – a je to opravdu díky opatrnosti pí Krátké, že tam vznikají tak velké přebytky,
které potom můžeme použít na nějaké další věci.
Zastupitel p. Petr Vlček – jsem proti akci nová Tepelská, navíc tam přibylo dalších 700.000,Kč, na přeložku ČEZ. Zaráží mi, že v takové situaci, kdy nevíme, co bude, ta částka je ještě
vyšší, než byla minule, která neprošla v rozpočtu. Zaráží mi, že minule usnesení nebylo
schváleno ani jedno, ale přesto ta akce byla zařazena do rozpočtu. Původně, když se ten
projekt zadával, tak se tam nehovořilo ani o kanalizaci za 700.000,- Kč, ten projekt byl oproti
zadání projektu na skatepark a parkoviště za halou vyhotovený asi 100 x rychleji. Je to
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zajímavé, proč my tady kritizujeme děti, že ničí město, ale slíbenou věc jim neuděláme a
pořád se směřujeme na pomoc svým kamarádům. Nezlobte se, ale takhle já to vidím. Docela
mě šokuje, že by měl jenom asfalt stát přes 6.000.000,- Kč, je tam cena asi 2.000,- Kč za
metr. Když tady kdysi mluvil ***** ******, ten tvrdil, že jenom materiál by stál 900.000,Kč. Možná, že se to od té doby všechno změnilo tak drasticky, 6 x se to zdražilo, ale jiné věci
se nemění. Cyklostezka nás stála 6.500.000,- Kč nebo 7.000.000,- Kč, z toho za asfalt byla
daleko menší částka. Další věc, už jsme to tady probírali, ta spoluúčast občanů. 10.000,- Kč je
výsměch, ještě jsem neviděl, že by to všichni schválili. Pí Šnoblová řekla, že nic platit
nebude. Lidi neví o napojení silnice na tu hlavní, možná s tím ani někteří nebudou souhlasit a
těch věcí je tam zřejmě víc. Včera jsme se dozvěděli, že pan ******* tam má ještě kus
pozemku nad těmi řadovými domy. Tam už ta plánovaná cesta asi nezasahuje, tak jí možná
budeme protahovat až tam. Já se zařazením této akce do rozpočtu zásadně nesouhlasím.
V tomto rozsahu určitě ne.
Není to jediná akce, která mi v tom rozpočtu vadí. Ještě bych osobně přivítal a domluvil se na
tom zastavit tu akci Polyfunkční dům. Zbytečně se budou platit statisíce, neboť ta akce je pro
město Toužim nereálná. Do zámku, který je náš, jsme nedali nic. Původně mělo jít o využití
stávající budovy a ne dělat takovou akci.
Zaráží mě, že v rozpočtu není dětské hřiště Na Zámecké opět, které bylo slíbené.
Na Hájence jste hřiště zrušili z důvodu Covidu, v novém rozpočtu není. V rozpočtu na tento
rok bylo projektováno dětské hřiště naproti sběrnému dvoru, není tam. Včera jsme se u p.
Kokeše dozvěděli, že tam ani být nemělo, že je toto za halou, kde vyrostlo workoutové hřiště.
Ale když někdo uvede v rozpočtu, že to má být dětské hřiště, tak workoutové hřiště, ačkoliv je
pěkné, není dětské hřiště a vychází to i z té cedule, co tam je. Tuším, že tam je napsáno, že to
je pro osoby vyšší 140 cm a starší 15 let, takže to není dětské hřiště. Je tam nějaký provozní
řád, někdo se tam může i zranit. Za to zodpovídá město jako provozovatel a je tam napsáno,
že když někdo něco uvidí, ať kontaktuje městskou policii, ale telefonní číslo tam není
uvedené. Zmínil jsem se tady ohledně projektu na Tepelskou ulici. Bylo to zadané ve stejný
den a na ten skatepark a parkoviště, to do dneska není a termín byl už několikrát posunutý a
teď až na 30. 4. 2021 a je to od stejného pána, který dělal tu Tepelskou. Projekt na Tepelskou
byl hotový během chvilky. Skatepark je tady slibován dětem dlouho, některé už vyrostli a už
si tam asi nezajezdí, už je to tolik táhnout nebude. Zarazilo mi tvrzení p. Kokeše, že je to
složitý projekt, takže ta Tepelská byl asi jednoduchý projekt. Divím se tomu, že to bylo
zadané najednou. Když to bylo zadané v roce 2017 a za tři roky to nemáme a mezi tím, ten
stejný pán nám dělal i jiné projekty, tak je to zvláštní. U toho parkoviště je údajně domluvený
průjezd u těch garáží s p. ********* z Dopravního inspektorátu PČR.
Na Zámecké, když se tam dělala rekonstrukce, dělalo se to parkoviště a chodník podél něj,
proč se zničila parkovací místa, která se za několik set tisíc vybudovala, když jsou stejný a na
stejném místě teď znovu. Na Zámecké je snad jedna lavička, některé jsou poničené jako třeba
u Sokolovny. Myslím, že to jsou malé položky, pak pískoviště, to ale není jednoduché udělat
nové.
Teď k zámku, tam byl požadavek na WC, tak zda se to bude realizovat. Dále ulice Pod
Brankou a Vodní, ty jsou v hrozném stavu a nejsou v rozpočtu. V letošním roce byla
rozpočtována částka 1,5 milionu na kašnu a teď tam je částka jenom 200.000,- Kč. Prostor u
kostela, co tam bude a jak by to mělo vypadat. Už po sedmé od roku 2014 není u Technické
služby města Toužim definováno, na co budou finance, které činí 22.000.000,- Kč.
Pí Krátká – já vám to nemůžu rozepisovat, vy schvalujete příspěvek na provoz, vy jim
neschvalujete náklady a výnosy.
Zastupitel p. Petr Vlček – ale vy jste k tomu číslu nějak došla.
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Pí Krátká – ano z nákladů a z výnosů, a z toho vyjde nějaký příspěvek na provoz a ten vy
schvalujete. Je to v souladu s legislativou, nemůžu vám do výdajové části psát výnosy. Pokud
chcete nějaké podrobnosti, tak se můžete obrátit na příspěvkovou organizaci, nebo přijít za
mnou a já vám to můžu předložit.
P. starosta – stejné je to u zbytku příspěvkových organizací. Ani u jedné příspěvkové
organizace to není rozpoložkováno. Všechny příspěvkové organizace jsou rozpočtovány
stejným způsobem.
Zastupitel p. Petr Vlček – ale u TSM je to nejvyšší položka.
Pí Krátká – také je to největší příspěvková organizace. Vy jim neschvalujete rozpočet, ale
pouze příspěvek na provoz. K té částce jsem došla z účetních podkladů příspěvkové
organizace. Pokud chcete náklady a výnosy, tak se obraťte na příspěvkovou organizaci nebo
se podívejte na internetu na stránky - monitor.státnipokladna.cz, kde je vše uvedeno.
P. starosta – tak k těm bodům jak jste tady zmiňoval.
Kašna a její ponížení ceny – na kostele nám kameník opravoval kamenné ostění dveří, a my
jsme jej požádali, aby nám doporučil jakým způsobem opravit protékající kašnu. Na letošní
rok byla v rozpočtu částka tak vysoká, protože se předpokládalo, že se kašna rozebere,
přetěsní a složí se zpátky. Kameník nám poradil jiný, daleko levnější způsob, proto je to
takové razantní ponížení.
Ulice Pod Brankou a Vodní – tam probíhali výkopové práce T-Mobilu, pokud to všechno
dobře dopadlo, v tomto týdnu mělo probíhat zaasfaltování výkopu po T-Mobilu. Chápu, že to
není úplně všechno, komunikace, ten kopec co tam je, je ve velmi špatném stavu. Tady je
otázkou, jestli rekonstrukci této komunikace spojit s rekonstrukcí Družstevní a Pivovarské,
nebo jí udělat dříve. Na příští rok to plánováno není, jsou tam jiné opravy, ale tyto ulice tam
chceme zařadit co nejdříve.
Zastupitel p. Vrána – je tam udělaná kanalizace?
P. starosta – tam se dělala kanalizace, když se dělal plyn. Jedna kanalizace vede dolů z kopce
ke garážím, kde se napojuje na hlavní stoku vedoucí podél řeky a pak je ve Vodní samostatná
kanalizace. Kanalizace je stará cca 20 let.
Pokud jde o zámek, tak myslím, že jsme se tady o tom bavili na zářijovém zastupitelstvu. Je
to o projednání s p. **********, jednání zatím neproběhlo. Nevím, jak k tomu budou
přistupovat. Jak sami víte, tak na začátku roku se žádá o dotace a v současné chvíli nevím, co
budou chtít za dotaci, na jakou akci. Předpokládám, že ty finanční prostředky budou vyšší jak
50.000,- Kč a budeme je tady schvalovat.
Pískoviště – víme, že pískoviště musí být oplocené, zakryté, musí být rozbory a já nevím co
ještě. Chápu, že to působí neblahým dojmem, ale provozování pískoviště, je dlouhá léta takhle
přísné.
Lavičky u Sokolovny – byl tady dotaz na dětské hřiště u Sokolovny. Dětské hřiště, které tady
bylo vybudováno, bude příští rok dokončeno a v rámci toho budou osazeny, jenom u toho
dětského hřiště, nové lavičky. U parkoviště, zbytky laviček, které tam jsou, budou odstraněny.
Pokud by šlo o osazení několika kusů laviček Na Zámecké, je to po domluvě s technickou
službou.
O poškozených nebo zničených stání, které se vybudovali v předchozích letech, opravdu
žádnou informaci nemám. Nevím, jestli přítomný p. ředitel k tomu něco řekne či neřekne, ale
já to slyším od vás poprvé.
P. Koller, ředitel TSM Toužim – stání zůstala zachovaná, měnila se tam výška vozovky, proto
se stání museli tomuto přizpůsobit, takže se předláždili. Voda by zůstala v těch stání a
neodtékala by do kanalizace.
P. starosta – abychom to neměli jako na jiných místech, kde máme uliční vpust a voda tam
nedoteče. Asi víme, o čem hovořím.
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Projektová dokumentace Tepelská – projektovat komunikaci je jednodušší než projektovat
skateové hřiště, byť se to nemusí tak zdát. Oslovovala se pražská firma, která projektuje
skateové hřiště a p. Ing. Vít projektuje parkoviště. P. Ing. Vít neumí hřiště, takže si vzal
pražskou firmu jako subdodávku. Nebyl tam žádný záměr toho, aby skateové hřiště a
parkoviště bylo doděláno v roce 2021. Nebudete tomu věřit, ale je to tak. Pokud jde o
termíny, tak p. Ing. Vít není jediný, který neplní termíny s uzavřené smlouvy. Téměř všichni
projektanti, dopraváci, posunují termín dokončení svých projekčních prací, ať se kouknu na
kohokoliv. Mám těch příkladu opravdu hodně. Nejenom dopraváci, ale třeba i na veřejné
osvětlení v Třebouni. Ta dokumentace byla předána později, než bylo v původní smlouvě
domluveno. Termín se tam také prodlužoval. Pokud jde o realizaci, tak projektant v tomto
případě opravdu nerealizuje tu stavbu. Dodavatel stavebních prací bude vybrán na základě
výběrového řízení.
Hřiště u sběrného dvora – možná došlo k nešťastnému pojmenování - dětské hřiště. Od roku
2018 hovoříme o tom, že by tam mělo být workoutové hřiště. Přesunuté bylo
z bezpečnostních důvodů, aby nedopadlo jako to předešlé – poničený kolotoč a houpačka.
Tam vzadu to bude trošičku víc pod dohledem. Tabulku samozřejmě doplníme tak, aby to
bylo aktuální a správné.
Hájenka hřiště – pokud se nepletu, tak máme nějakou informaci o tom, že občané z této části
města upustili od dětského hřiště, protože by tam mohlo vzniknout parkoviště. Raději budou
mít parkoviště, než druhé hřiště. Jedno dětské hřiště už tam je, o 200 m dál.
Dětské hřiště Na Zámecké – myslím si, že to stávající je dostatečně velké, můžete namítat, že
ne. Možná někdo ze zastupitelů řekne, že by tam chtělo něco dalšího. Myslím si, že jsme ho
dali trochu do pořádku. Já mám nějaké další informace o tom, že někteří starší lidé, kteří tam
bydlí, nemusí poslouchat křik dětí, které si tam hrají. Ono to není úplně jednoduché, chápu
starší lidi, že chtějí mít svůj klid, ale na druhou stranu, děti by si měly mít, kde hrát. Myslím,
že jsme si dost vyslechli o hřišti v Tepelské, kde se scházela mládež v nočních hodinách.
Domov mládeže – bylo to řečeno už minule, že tam chybí dodělat jedna část. Byl bych rád,
abyste i tuto část vyslechli, není to o tom, že bychom měli platit statisíce. V rozpočtu sice
statisíce jsou, je to rozpočtované díky tomu, že je tam od letošního roku smlouva na úplně
celé. Bavíme se o tom, že zastupitelstvo odsouhlasí pokračování a dodělání celé té studie až
do konce. Ta částka se musela narozpočtovat. Zatím je domluveno, že se udělá ekonomické
zhodnocení a pokračovat v dalších projekčních pracích za statisíce se zatím nebude. Dokud
zastupitelstvo neřekne, že se to může dokončit, tak část těch finančních prostředků se utrácet
nebude. Rozpočtováno to být musí, protože už tam je nějaký závazek z letošního roku, proto
ta částka tam.
Pak tady byla zmínka o pozemcích p. *********** nebo ********* ********, nevím, za
řadovými domky. Minule jsme odsouhlasovali změnu územního plánu, která tento pozemek
určila k zastavění. Pokud já mám správné informace, tak pozemek už není ve vlastnictví, kdo
tady byl zmiňován, ale ve vlastnictví p. ********, který to chce rozparcelovat a má tam
záměr vystavět čtyři rodinné domy. Jak to bude, co to bude, zatím nevím, protože jsem zatím
žádný projekt ani v návrhu neviděl. Takže nemůžu říkat, kudy povede cesta, kde budou
přípojky atd. Je to informace jenom takhle strohá, kterou já mám. Trochu mě zaráží, že
občané tam žijící nevědí o tom napojení. Já myslím, že minimálně lidi, kteří tady byli, o tom
vědí. Já jsem se naopak nesetkal s tím, že by ti, se kterými jsem mluvil, říkali, že je to špatně.
Tolik asi reakce na to, co tady zaznělo.
Zastupitel p. Petr Vlček – u dětského hřiště jsem nemyslel plochu, která tam je, ale mohli by
se tam dát branky a třeba koš.
Zastupitelka pí Šambergerová – mě by se to také líbilo, kdyby se to srovnalo, druhý koš bych
tam nedávala, stačí ten jeden, co tam je.
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Zastupitel p. Petr Vlček – šlo mi o menší děti. Koupit nějaký ten herní prvek, o tom jsme tady
mluvili už v roce asi 2012.
Domov mládeže – je přece všem jasné, že je to pro město nereálné, o to mi šlo, aby se
zbytečně nevyhazovali další a další peníze. Vím, že to je rozkouskované, že se to dá kdykoliv
zastavit.
P. starosta – schvalujeme rozpočet, neschvalujeme domov mládeže.
Zastupitel p. Petr Vlček – já vím, jenom ten cca milion je ten projekt.
P. starosta – ano.
Zastupitel p. Petr Vlček – jestli to je p. ********* nebo p. ********* nevím, na katastru je p.
********. Je mi jedno jestli tam bude něco stavět, ale už vím, jak to dopadlo, teď. Tak proto
mi to jakoby irituje. Nesouhlasím s tím, tak jak je ta akce uvedená, zaráží mi cena. Chtěl bych
vidět aspoň pět nabídek, abych si o tom mohl udělat představu. Aby stál metr asfaltu 2.000,Kč, mi přijde hodně. To že ty lidi by se měli víc podílet, je jasné. Možná jsem to tady kdysi
řekl, já mám údaj o tom, že ty lidi dali kolem 80,- Kč za metr. Ne vy pí Šnoblová, vy jste
přišla v jiné době, stejně tak i můj kolega z práce, který to kupoval jakoby z druhé ruky.
Myslím si, že by se ty lidi měli podílet daleko víc, protože ta suma je nehorázná. Už jsem to
tady řekl minule, že bych souhlasil s 2,6 miliony, jak tady bylo řečeno, přidat daň, kterou ty
lidi tady zaplatili přes stát nebo města na dani z nemovitosti. Když tam bude ještě nějaké
finanční navýšení, proč ne, ale 11 milionů určitě ne.
P. starosta – tam se omlouvám, dlužím komentář k té ceně. Tepelská, zaznělo tady, že jsme
dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, řeknu od odbočení mezi okály, tak celá tato
komunikace dozadu stála 4 miliony. Je to rozsahově zhruba půlka toho, co se má vybudovat,
myslím skladebně, a chybí tam kanalizace a veřejné osvětlení. To je jenom pro představu
abyste věděli, že za 2,6 milionu se to vybudovat nedá.
Zastupitel p. Petr Vlček – já jsem to netvrdil a v tu dobu, to díky tomu bylo schválené, to si
nebudeme nalhávat.
P. starosta – už jsme to tady diskutovali několikrát.
Zastupitel p. Petr Vlček – no to ale platí, to nezmizí.
P. starosta – já jsem chtěl doplnit jen informaci o tom, že se vám zdá ta cena dneska moc
vysoká. Chtěl jsem vám dát nějaký příklad, aby se to dalo s něčím srovnat. Já říkám, že
skladba komunikace, která se dělala mezi okály, je stejná jaká by se dělala podle projektu na
té nové Tepelské a délkově je to zhruba jedna polovina.
Zastupitel p. Schierl – chybí mi v tom přehledu to sklepení na staré radnici č. p. 35, zvažuje se
to příští rok.
P. starosta – to tady ani není, ten rozsah prací, o kterém jsme se již bavili – oprava schodiště,
zábradlí, elektroinstalace, to budeme řešit v rámci výdajů bytového hospodářství, proto to
tady není jako samostatná položka. Stále s tím, ale počítáme.
Občan p. ****** – chtěl bych se vyjádřit k tomu skateparku. Včera jsem byl u p. Kokeše, jak
to tedy vypadá, protože to v rozpočtu na příští rok tedy není. Bylo mi řečeno, že p. Kokeš
vůbec nekomunikoval s tou firmou Mystic, že jediné co ví je ta cena. Tak to není pravda,
protože ten pán z té firmy volal p. Kokešovi, jestli s tím má počítat na příští rok a p. Kokeš
mu měl říct, že ne, že na to není územko. Včera mi p. Kokeš říkal, že to územko bylo
zadáváno 29. 11. 2017 a do dneška to není. Je to přes tři roky a Tepelská byla hotová do půl
roku, to mi přijde docela nefér. Oba ty projekty měly být rozděleny, zvlášť skatepark a zvlášť
parkoviště. Projekt na ten skatepark dělá pražská firma, nedělá to ten projektant, jak jste tady
říkal.
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P. starosta – p. Ing. Vít dostal zakázku na zpracování projektové dokumentace na parkoviště a
na skatepark. Zaštiťuje to p. Ing. Vít, on má subdodavatele ve formě jiné projekční kanceláře,
tak to je jeho záležitost. Proč to trvá tak dlouho, to je spíš otázka na p. Ing. Víta.
Zastupitel p. Petr Vlček – proč to bylo zadané najednou. Já jsem od začátku proti, aby bylo
parkoviště za halou, bylo proti víc lidí. Chtěl bych vyzdvihnout to, že je dobře, že to
workoutové hřiště je v této oblasti. Místo toho parkoviště, kdyby bylo deset takovýchto hřišť,
třeba i pro malé děti, tak by to bylo jedině dobře. Je to pěkně udělané, nemám proti tomu
vůbec nic. Jenom jsem se ptal, protože to bylo definované jako nějaké dětské hřiště naproti
sběrnému dvoru. Vy víte, že tam v těch místech jsem chtěl udělat parkoviště, aby bylo pro
všechny dostupné na všechny strany, pro hřiště, pro Sokolovnu, pro pekárnu atd. Vy všichni
jste tady na zastupitelstvu kdysi schválili, když si o ty pozemky žádal p. *******, Robert
Hrůza prostřednictvím firmy Kasia Vera, tak to bylo zamítnuto s tím, že to je místo pro
sportoviště. Parkoviště není sportoviště. Věřím tomu, že tam to parkoviště nebude, protože to
místo mezi garážemi nesplňuje podmínky, to je můj názor.
P. starosta – já bych to nechal na projektantech. Proč je to spojeno, protože v okamžiku, kdy
udělám to hřiště a chtěl bych tam na druhé straně dělat to parkoviště, tak mi tam bude jezdit
těžká technika, budou se tam motat, proto to chceme udělat celé najednou.
Zastupitel p. Petr Vlček – tomu nerozumím, to se musí nejdřív udělat parkoviště, aby se mohl
udělat skatepark.
P. starosta – ne, já říkám společně, vybudovat to najednou. Proto tak znělo zadání na
projektovou dokumentaci, aby se to zrealizovalo najednou.
Zastupitel p. Petr Vlček – jestli je jednoduché spojit dvě firmy, když každá dělá úplně něco
jiného, no nevím, jestli je to úplně rozumné.
P. starosta – ne všichni projektanti umí udělat úplně všechno, takže je úplně běžné ….
Zastupitel p. Petr Vlček – ne, já nemyslím projekt, já myslím ty stavby.
P. starosta – to je úplně stejné.
Zastupitel p. Petr Vlček – naplánovat, aby se potkali termíny těch firem, protože to nebude
dělat jedna firma.
P. starosta – zadání do výběrového řízení bude tak, jak je zadání projektové dokumentace. To
znamená vybudování skateparku a parkoviště a jestli to bude dělat jedna firma, nebo si
někoho vezme nějakou subdodávku, to už je věcí toho dodavatele stavebních prací. Je to
stejné jako u jiných staveb, jiné stavby také nerealizuje jedna firma. Má tam subdodavatele,
někdy i několik. Takže to není problém, stavební firmy to dokáží udělat.
Občan p. ****** – minule tady bylo řečeno, že ten průjezd mezi garážemi bude povolený,
podle architekta, to není možné povolit, minimálně tam musí být čtyři metry, když tam má být
komunikace.
P. starosta – pane ****** neprojektujme, nechme to na odbornících, oni nám to řeknou.
Občan p. ****** – já se ptám, jestli kvůli tomu se ten projekt už tři roky zdržuje. Tam nejde
udělat ten průjezd a vy říkáte, že ten projekt se musí udělat v jednom. To snad nemusí být
problém tam nejdřív udělat skatepark a potom parkoviště.
P. starosta – věřte, že průjezd tam není problém.
Občan p. ****** – ještě k Tepelské ulici, dnes mi volal p. ******, a řekl mi, že obvolával ty
majitele a většina majitelů s tím napojením na hlavní silnici nesouhlasí a ani o tom neví, že by
to mělo být. Vy jste tady říkal, že většina s tím souhlasí, tak jsem jen chtěl toto dodat. A zdá
se jim i ta cena toho asfaltu přemrštěná, já jsem se ptal známého, tak mi říkal, že cena metru
asfaltu na tuto komunikaci stojí maximálně 800,- Kč, tak se ptám, jestli to tak je.
P. starosta – existují nějaké ceníky, jsou to odborné stavební ceníky, podle kterých se dělají
rozpočty staveb. Projektant pokud dělá rozpočet na stavbu, tak vychází z tohoto ceníku.
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Rozpočtář, kterého má k dispozici, tak na základě metrů čtverečních a kubíků, podle
stanovených cen, udělá rozpočet. To je rozpočtovaná cena, pak je cena, za kterou vám to
někdo postaví, to je cena realizační, ta vznikne na základě výběrového řízení, tak jak si
vyberu dodavatele a ten mi dá nějakou cenu. Jestli bude cena stejná, jako je ceníková nebo
nižší, to už je věc výběru dodavatele. Znovu zopakuji, mezi okály byla cena vysoutěžena a
celá ta stavba stála 4 miliony korun.
Občan p. ******* – dnes jsem volal do dvou nebo do tří firem a tam mi řekli 500 – 800,- Kč
za metr a v projektu je cena 2.000,- Kč za metr.
P. starosta – p. ****** já se tady s vámi nebudu dohadovat o tom, kdo vám co řekl, kolik co
stojí. Já vám tady můžu říkat, že to bude stát 5.000,- Kč a budeme se bavit každý o něčem
jiném. Vy budete říkat, kolik stojí asfalt a budete myslet ty 3 cm, což je obrusná vrstva,
možná 5 cm, což je ten podbal a já se budu bavit o tom, že celá ta skladba komunikace stojí
5.000,- Kč, protože tam bude ještě 50 cm makadamu, proto, aby ta komunikace vydržela
průjezd nákladních vozidel. K tomu jsou nějaké terénní úpravy atd. Nebudeme to tady dále
rozebírat, projednáváme rozpočet města, tohle je na úplně jinou diskuzi.
Zastupitel p. Petr Vlček – my tam budujeme komunikaci pro nákladní vozidla, to nebude
obytná zóna, kde mohou být jen osobní automobily?
P. starosta – ta komunikace je budována tak, aby i v obytné zóně mohli projet nákladní
vozidla. Bude tam jezdit nákladní vozidlo pro sběr komunálního odpadu. To, že tam bude
obytná zóna, neznamená, že tam nebudou jezdit nákladní vozidla.
Zastupitel p. Petr Vlček – já s tím nesouhlasím, pro mě to je podvod na ostatní občany města.
Zastupitel p. Thenot – plánuje se něco s pivovarem?
P. starosta – my tam nějaké peníze dáváme, vždy je to odvislé od toho, jestli dostaneme
nějaké dotační peníze. Pokud ano, tak máme na příští rok naplánovanou opravu klenby ve
sklepě. V současné době větší investiční částka na pivovar není rozpočtována a zatím se ani
nepředpokládá. Je tam platný projekt, ta stavba je zahájena a my můžeme pokračovat podle
toho projektu.
P. starosta – ukončil diskuzi o návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2021 a nechal o něm
hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok 2021 podle předloženého
návrhu. Rozpočet je sestaven v paragrafech jako rozpočet schodkový, s celkovými příjmy
včetně konsolidace ve výši 52.587.000,- Kč a výdaji včetně konsolidace ve výši 86.087.000,Kč a financováním ve výši 33.500.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku
finančních prostředků z minulých let. Zastupitelstvo schvaluje tvorbu a čerpání sociálního
fondu na rok 2021.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

7
6
1

Usnesení č. 4/6/2020 nebylo schváleno.
P. starosta – usnesení k tomuto bodu nebylo schváleno, což znamená, že nemáme schválen
rozpočet a nemáme schválené ani rozpočtové provizorium, protože takový návrh nepadl.
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Takže, stejně jako v loňském roce, vyhlašuji 10 minutovou přestávku, abychom se dohodli, co
bude dál.
P. starosta – ukončuji trochu delší přestávku, v průběhu přestávky jsme došli k nějakému
závěru a ten za chvíli předneseme v navrženém usnesení, nicméně ten návrh je o tom, že se
poníží příjmová část a zároveň se zvýší spolufinancování. Já bych v této chvíli předal slovo p.
Veverkovi, který by objasnil, proč by tomu takto mělo být.
Zastupitel p. Veverka – už tady s tím bojujeme dlouho. Sice se nájem nebo odvod městu
snížil, ale pořád je to na stav toho toužimského lesa strašně moc platit za nájem 1.210.000,Kč. Já si myslím, že ty lesy potřebují teď investovat zvlášť do pěstební činnosti, která narůstá
tím, že se zpracovává kůrovcová hmota a doufám, že v únoru, březnu už s kůrovcem dobře
popasujem, ale ty pěstební náklady, které tam vzniknou nejenom, že se ty lesní plochy
zalesní, ale hlavně to jejich udržování je daleko finančně náročnější. A nelíbí se mi, že lesy
něco vydělají a vrací to zase městu, proto jsem se zdržel hlasování, protože tohle se mi nelíbí.
Omlouvám se, že jsem neměl čas sem zajít a probrat to se starostou nebo s radou, ale jsem
hodně vytížený. Rád bych kdyby ten nájem byl poloviční.
P. starosta – děkuji, nějaký dotaz k tomuto návrhu.
Zastupitel p. Petr Vlček – myslím si, že toto je nevhodné této situace, je to víc než trapný.
Venco sorry, jako!
Zastupitel p. Veverka – když si to myslíš, tak jo.
P. starosta – ještě nějaký další dotaz nebo návrh.
Zastupitel p. Schierl – to co tady řekl Venca, s tím můžeme všichni souhlasit, víme, že ta
situace v lese není ideální a je potřeba s tím něco dělat. Je potřeba se vrátit k tomu problému,
který tady byl a to je financování Tepelské ulice. Já si myslím, že pokud bychom navrhli
úpravu rozpočtu takovou, že tato akce bude z rozpočtu vyřazená, že potom by rozpočet i
s tím, co tady navrhl Venca, ohledně Městských lesů by asi pro většinu zastupitelstva byl
schůdný.
P. starosta – je ještě nějaký další příspěvek, pokud není, tak tady máme návrh, aby se ponížily
příjmy o 600.000,- Kč a zvýšilo se spolufinancování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok 2021 podle předloženého
návrhu s tím, že se mění paragraf 1031 u nedaňových příjmů o částku 600.000,- Kč. Rozpočet
je sestaven v paragrafech jako rozpočet schodkový, s celkovými příjmy včetně konsolidace ve
výši 51.987.000,- Kč a výdaji včetně konsolidace ve výši 86.087.000,- Kč a financováním ve
výši 34.100.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku finančních prostředků
z minulých let. Zastupitelstvo schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2021.
P. starosta – slyšeli jste návrh usnesení k tomuto bodu, jsou nějaké připomínky.
Zastupitel p. Petr Vlček – chtěl bych dovysvětlit, teď hlasujeme čistě o
P. starosta – o upraveném návrhu rozpočtu.
Zastupitel p. Petr Vlček – p. Schierl tady udělal jakýsi návrh, kde zaznělo snížení odvodů u
Městských lesů a vyjmutí akce Tepelská.
P. starosta – to byl jako druhý návrh, ten první měl p. Veverka.
Zastupitel p. Petr Vlček – hlasuje se od posledního návrhu.
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Zastupitel p. Mgr. Kadera – teprve kdyby neprošel návrh p. Veverky, tak se hlasuje o druhém
návrhu.
P. starosta – ano, tak je to podle jednacího řádu.
Zastupitel p. Petr Vlček – minule jste tvrdil něco jiného.
P. starosta – já také netvrdím, že to takhle bude. Nicméně jsem to úplně nevzal, že to je návrh
usnesení.
Zastupitel p. Schierl – dávám to tedy jako návrh usnesení.
P. starosta – to je něco jiného. Chviličku strpení, protože musíme připravit usnesení
k takovému návrhu.
Děkuji za strpení, připravili jsme usnesení podle toho, co tady navrhl p. Schierl.
Návrh usnesení č. 5/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok 2021 podle předloženého
návrhu s tím, že se mění paragraf 1031 u nedaňových příjmů o částku 600.000,- Kč a mění se
paragraf u kapitálových výdajů 2212 o částku 9.866.000,- Kč. Rozpočet je sestaven
v paragrafech jako rozpočet schodkový, s celkovými příjmy včetně konsolidace ve výši
51.987.000,- Kč a výdaji včetně konsolidace ve výši 76.221.000,- Kč a financováním ve výši
24.234.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku finančních prostředků z minulých let.
Zastupitelstvo schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2021.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

6
7
1

Usnesení č. 5/6/2020 nebylo schváleno.
P. starosta – toto usnesení nebylo schváleno. Máme tady první návrh a budeme hlasovat o
něm.
Návrh usnesení č. 6/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok 2021 podle předloženého
návrhu s tím, že se mění paragraf 1031 u nedaňových příjmů o částku 600.000,- Kč. Rozpočet
je sestaven v paragrafech jako rozpočet schodkový, s celkovými příjmy včetně konsolidace ve
výši 51.987.000,- Kč a výdaji včetně konsolidace ve výši 86.087.000,- Kč a financováním ve
výši 34.100.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku finančních prostředků
z minulých let. Zastupitelstvo schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2021.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

8
6
0

Usnesení č. 6/6/2020 bylo schváleno.
P. starosta – počtem 8 hlasů byl tento návrh usnesení schválen, takže byl schválen rozpočet na
rok 2021. Děkuji všem za schválení rozpočtu.
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K bodu 7 :

Projednání střednědobého výhledu města Toužim na rok 2022-2023.

P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 předpokládá schodkový rozpočet ve výši
33.703.000,- Kč, který bude kryt finančními prostředky z minulých let, čerpáním dotace a
přijetím úvěru. Plánované příjmy jsou v návrhu SDV rozpočtu v roce 2022 ve výši 72.197.000,Kč a plánované výdaje ve výši 105.900.000,- Kč. V návrhu SDV rozpočtu na rok 2022 jsou
plánovány tyto investiční výdaje:
 v oblasti silnice se jedná o rekonstrukci komunikace a výstavby parkoviště na
Hájence, rekonstrukci mostu v Karlovarské ulici a dále výstavba parkoviště v obci
Kosmová,
 v oblasti ostatní záležitosti pozemních komunikací se jedná o výstavbu parkoviště ve
Žlutické ulici,
 v oblasti pitná voda se jedná o vybudování vodovodu v obci Bezděkov,
 v oblasti Základní škola se jedná o zateplení soklů budovy ZŠ Toužim u školní
jídelny,
 v oblasti zachování a obnova kulturních památek se jedná o restaurování kaple v obci
Třebouň,
 v oblasti využití volného času dětí a mládeže se jedná o výstavbu bike a skate hřiště,
 v oblasti veřejného osvětlení se jedná o rekonstrukci VO RVO 3 a rekonstrukci a
rozšíření VO v obci Třebouň.
Návrh SDV rozpočtu na rok 2023 předpokládá taktéž schodkový rozpočet ve výši
16.533.000,- Kč, který bude kryt finančními prostředky z minulých let, dotace a také úvěrem.
Plánované příjmy jsou v roce 2023 ve výši 64.417.000,- Kč a plánované výdaje ve výši
80.950.000,- Kč. V návrhu SDV rozpočtu na rok 2023 jsou plánovány tyto investiční výdaje:
 v oblasti silnice se jedná o rekonstrukci ulice Pivovarská a Družstevní, rekonstrukce
plochy před zámeckým pivovarem,
 v oblasti ostatních záležitostí pozemních komunikací se jedná o vybudování nového
chodníku včetně veřejného osvětlení v obci Kosmová,
 v oblasti pitná voda se jedná o vybudování vodovodu v obci Prachomety,
 v oblasti Mateřská škola se jedná o rekonstrukci oplocení včetně vstupních bran a
zateplení soklů v MŠ Toužim – Sluníčko,
 v oblasti veřejného osvětlení se jedná o pokračování rekonstrukce RVO 4, 5,
 v oblasti komunální služby a územní rozvoj se jedná o rekonstrukci elektroinstalace
v budově č. p. 104 (bývalá poliklinika) a č. p. 35 (bývalá radnice)
V letech 2022 a 2023, kde se plánují vysoké investice, a protože nám ubývají našetřené
finanční prostředky, tak pokud by se ty akce chtěli uskutečnit, tak se budou muset čerpat
dotace nebo se bude muset vzít úvěr.
Zastupitel p. Petr Vlček – prosím vás už to nečtěte, opravdu to je trapárna neskutečná, co tady
předvádíte.
P. starosta – p. Vlčku, prosím vás neudělil jsem vám slovo, zdržte se svých výjevů a nechte
domluvit pí Krátkou. Trošku slušnosti.
P. starosta – slyšeli jste materiál k bodu č. 7, prosím o dotazy či připomínky.
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Návrh usnesení č. 7/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a rok 2023.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

11
0
2
1

Usnesení č. 7/6/2020 bylo schváleno.

K bodu 8 :

Projednání návrhů stavební komise.

P. starosta požádal pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo s návrhy stavební komise a
předal jí slovo. Stavební komise 25. 11. 2020 projednala a předložila k projednání tři žádosti o
prodej pozemku ve vlastnictví města Toužim.
a) Paní ********* ********, bytem ***************, ***********, požádala o
odkoupení pozemku parc. č. 48, o výměře 985 m2 v k. ú. Komárov u Štědré a pozemku parc.
č. 1900, o výměře 144 m2 v k. ú. Komárov u Štědré. Žadatelka má v úmyslu tyto pozemky
využít k výstavbě rodinného domu na trvalé bydlení.
Rada města dne 23. 10. 2020 schválila záměr na prodej těchto pozemků.
Komise doporučuje prodej pozemku parc. č. 48 – ostatní plochy, o výměře 985 m2
v k. ú. Komárov u Štědré a pozemku parc. č. 1900 – ostatní plochy, o výměře 144 m2 v k. ú.
Komárov u Štědré, za kupní cenu 150,- Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek na návrh na
vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč.
P. starosta pozemky ukázal na mapě a dotázal se na připomínky. V rámci připomínek padl
návrh na možnou úpravu průběhu hranice pozemků, vzhledem k šířce cesty, která tam zbyde.
Dále padl návrh prodat pozemky tak, jak to navrhla stavební komise. Po delší diskuzi se
všichni přiklonili k prodeji pozemků v původně navrhovaném rozsahu.
Návrh usnesení č. 8/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 48, o výměře 985 m2 a pozemku
parc. č. 1900, o výměře 144 m2 oba v k. ú. Komárov u Štědré, za kupní cenu 150,- Kč/m2, za
účelem výstavby rodinného domu, pí ******* *********, bytem ************, *********
s tím, že kupující uhradí správní poplatek na návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši
2.000,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

13
0
0
1

Usnesení č. 8/6/2020 bylo schváleno.
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b) Paní ******* *********, bytem *********, ***********, požádala o odkoupení
pozemku parc. č. 31/1, o výměře 1.305 m2 v k. ú. Políkno u Toužimi, na které se má v úmyslu
postavit rodinný dům k trvalému bydlení.
Rada města dne 23. 10. 2020 schválila záměr na prodej těchto pozemků.
Komise doporučuje prodej pozemku parc. č. 31/1 – zahrady, o výměře 1.305 m2 v k.
ú. Políkno u Toužimi, za kupní cenu 150,- Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek na návrh
na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč.
P. starosta pozemek ukázal na mapě.
Návrh usnesení č. 9/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 31/1, o výměře 1.305 m2 v k. ú.
Políkno u Toužimi, za kupní cenu 150,- Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu, pí
****** *********, bytem *******, *********** s tím, že kupující uhradí správní poplatek
na návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

13
0
0
1

Usnesení č. 9/6/2020 bylo schváleno.
c) Pan ****** *******, bytem ********, ***************, požádal o odkoupení
pozemku parc. č. 530/3, o výměře 476 m2 a pozemku parc. č. 553, o výměře 1.418 m2 oba v k.
ú. Nežichov. V žádosti uvádí, že by rád na těchto pozemcích sázel stromy, vyčistil je a
hospodařil na nich. Oba pozemky se nachází v obtížně dostupném terénu, jsou podmáčené a
nad jedním z nich vedou dráty vysokého napětí.
Rada města dne 2. 11. 2020 schválila záměr na prodej těchto pozemků.
Komise nedoporučuje prodej pozemku parc. č. 530/3 – ostatní plochy, o výměře 476
2
m a pozemku parc. č. 553 – ostatní plochy, o výměře 1.418 m2 oba v k. ú. Nežichov. Na části
pozemku parc. č. 530/3 se nachází plané ovocné stromy a pozemek parc. č. 553 je celý
zalesněn – náletový porost. V případě prodeje komise doporučuje nechat vypracovat znalecký
posudek na porosty nacházející se na zájmových pozemcích. Oba tyto pozemky jsou
předmětem pachtovní smlouvy uzavřené mezi městem Toužim a paní Renatou Páníkovou.
P. starosta – slyšeli jste komentář k tomuto bodu a požádám pí Páníkovou, jestli k tomu něco
řekne.
Zastupitelka pí Páníková – komise nedoporučuje z důvodu, že se tam nedá dostat. Nevím,
jestli znáte p. *******, on je svým způsobem zvláštní podivín. Na návsi už má jeden
pozemek, který vyřezává a sází tam ovocné stromy, staré odrůdy ovocných stromů, které
budou přístupné všem, nemá to jenom pro sebe. Myslím si, že je lepší tam mít ovocné stromy
než nepořádek, takže já jsem pro, abychom mu to prodali.
P. starosta – jestli tomu dobře rozumím, tak v případě, že by se odsouhlasil prodej, by se
pozemky mohly vyjmout z pachtu.
Zastupitelka pí Páníková – ano.
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P. starosta – ano jsou tam náletové dřeviny, to nikdo nerozporuje. Tady je otázka, v případě,
že by se odsouhlasoval prodej, jestli nechat dělat znalecký posudek či nikoliv. V minulosti
jsme řešili převody pozemků, které byly lesními pozemky, tam je to jasné. Je tedy otázkou
jestli prodej a v případě, že ano, jestli před uskutečněním prodeje nechat vypracovat znalecký
posudek tak, aby dřeviny byly oceněny a promítli se do ceny pozemků.
Zastupitel p. Schierl – jak je to tam vlastnicky v okolí těch pozemků.
P. starosta – něco tady řekla pí Páníková, část má p. *****, část p. ******.
Zazněl tady nějaký návrh ze stavební komise, ocenit ten porost, který tam je. Jde o to nastavit
podmínky prodeje daných pozemků.
Zastupitel p. Jan Vlček – tam jsou normální stromy.
P. starosta – není to lesní pozemek, je to ostatní plocha.
Zastupitel p. Schierl – ta žádost je zvláštní, samozřejmě jsou to obecní pozemky, který město
bude třeba potřebovat a ten účel, který uvádí p. ****** je pěkný, určitě jsem pro. Nevím,
jestli by to nebylo lepší řešit formou nájmu.
P. starosta – nevím, jestli by p. ***** chtěl toto dělat na pronajatém pozemku. Já jsem chtěl
asi navrhnout tolik, že bychom odložili prodej, nechali vypracovat znalecký posudek a vrátili
se k tomu, až bychom měli znalecký posudek a cenu za ten porost. Jestli to je přijatelné
takovýmto způsobem.
Návrh usnesení č. 10/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje vypracování znaleckého posudku na porosty nacházející se na
pozemku parc. č. 530/3 a pozemku parc. č. 553, oba v k. ú. Nežichov.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

13
0
0
1

Usnesení č. 10/6/2020 bylo schváleno.

K bodu 9 :

Projednání návrhu na vyřazení majetku.

a) Zastupitelstvo projednalo návrh TSM Toužim, p. o., na vyřazení poškozeného a
zrezivělého popelnicového kontejneru, inv. č. 179, pořízeného v roce 1996 za částku 29.300,Kč, z účetní evidence příspěvkové organizace TSM Toužim.
P. starosta – máte někdo nějaké návrhy či dotazy? Nejsou, tak přečteme návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 11/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení poškozeného a zrezivělého popelnicového
kontejneru, inv. č. 179, pořízeného v roce 1996 za částku 29.300,- Kč, z účetní evidence
příspěvkové organizace TSM Toužim.
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Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

13
0
0
1

Usnesení č. 11/6/2020 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo projednalo návrh ZŠ Toužim, p. o., na vyřazení nevyhovujícího
zabezpečovacího systému, inv. č. 774 554, pořízeného v roce 2005, za částku 39.270,- Kč,
z účetní evidence příspěvkové organizace ZŠ Toužim.
P. starosta – máte někdo nějaké návrhy či dotazy? Nejsou, tak přečteme návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 12/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení nevyhovujícího zabezpečovacího systému, inv. č.
774 554, pořízeného v roce 2005, za částku 39.270,- Kč, z účetní evidence příspěvkové
organizace ZŠ Toužim s tím, že k likvidaci bude předán oprávněné osobě.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

13
0
0
1

Usnesení č. 12/6/2020 bylo schváleno.

K bodu 10:

Projednání návrhu na bezúplatný převod.

Město má v evidenci majetek, který postupně předal do provozoven našich
příspěvkových organizací, které je užívají ke své činnosti. Protože se jedná o dlouhodobý a
drobný hmotný majetek, je předložen bezúplatný převod tohoto majetku na příspěvkovou
organizaci TSM Toužim a ZŠ Toužim.
a) na příspěvkovou organizaci TSM Toužim
Florbalové mantinely bílé, inv. č. 0793, č. účtu 022.0700, pořízené za 110.433,- Kč,
Přepravní a skladovací vozík na florbalové mantinely, inv. č. 5335, č. účtu 028.0000, pořízený
za 7.461,50 Kč,
Přepravní a skladovací vozík na florbalové mantinely, inv. č. 5336, č. účtu 028.0000, pořízený
za 7.461,50 Kč.
P. starosta – máte někdo nějaké návrhy či dotazy? Nejsou, tak přečteme návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 13/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod níže uvedeného dlouhodobého hmotného
majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku města Toužim:
21





Florbalové mantinely bílé, inv. č. 0793, č. účtu 022.0700, pořízené za 110.433,- Kč,
Přepravní a skladovací vozík na florbalové mantinely, inv. č. 5335, č. účtu 028.0000,
pořízený za 7.461,50 Kč,
Přepravní a skladovací vozík na florbalové mantinely, inv. č. 5336, č. účtu 028.0000,
pořízený za 7.461,50 Kč,

na příspěvkovou organizaci Technické služby města Toužim, s platností od 18. 12. 2020.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

13
0
0
1

Usnesení č. 13/6/2020 bylo schváleno.
b) na příspěvkovou organizaci ZŠ Toužim
Letecký snímek – Kojšovice,
Letecký snímek – Radyně,
Letecký snímek – Komárov,
Letecký snímek – Políkno,
Letecký snímek – Luhov,
Letecký snímek – Třebouň,
Letecký snímek – Nežichov,
Letecký snímek – Branišov,
Letecký snímek – Bezděkov,
Letecký snímek – Dobrá Voda,
Letecký snímek – Kosmová,
Letecký snímek – Prachomety,
Letecký snímek – Toužim,
Letecký snímek – Smilov,
Letecký snímek – Hrádek,

inv. č. 4531, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4532, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4533, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4534, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4535, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4536, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4537, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4538, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4539, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4540, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4541, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4542, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč
inv. č. 4543, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.018,- Kč
inv. č. 4890, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.600,- Kč
inv. č. 4891, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.600,- Kč

P. starosta – máte někdo nějaké návrhy či dotazy? Nejsou, tak přečteme návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 14/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod níže uvedeného drobného dlouhodobého
hmotného majetku města Toužim:
Letecký snímek – Kojšovice,
Letecký snímek – Radyně,
Letecký snímek – Komárov,
Letecký snímek – Políkno,
Letecký snímek – Luhov,
Letecký snímek – Třebouň,
Letecký snímek – Nežichov,
Letecký snímek – Branišov,

inv. č. 4531, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4532, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4533, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4534, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4535, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4536, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4537, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4538, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
22

Letecký snímek – Bezděkov,
Letecký snímek – Dobrá Voda,
Letecký snímek – Kosmová,
Letecký snímek – Prachomety,
Letecký snímek – Toužim,
Letecký snímek – Smilov,
Letecký snímek – Hrádek,

inv. č. 4539, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4540, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4541, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4542, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.011,- Kč,
inv. č. 4543, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.018,- Kč,
inv. č. 4890, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.600,- Kč,
inv. č. 4891, č. účtu 028.0000, pořízený za 3.600,- Kč,

na příspěvkovou organizaci Základní škola Toužim, s platností od 18. 12. 2020.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

13
0
0
1

Usnesení č. 14/6/2020 bylo schváleno.

K bodu 11:

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 2020 členům komisí, členům zvláštního orgánu obce a členům výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva a pro osadní výbory města Toužim.
Rada města Toužim navrhuje:
Kontrolní výbor

Ing. Václav Šusta
Ing. Jan Šimonovský

1.500,- Kč
1.500,- Kč

Finanční výbor

Vladimír Dolejší ml.
Marek Daněk

1.500,- Kč
1.500,- Kč

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

2.000,- Kč
0,- Kč
2.000,- Kč
0,- Kč

Stavební komise

Karel Štumpa
Václav Blažek

Komise pro občanské záležitosti

Bohumila Slavíková

Komise pro projednávání přestupků
(zvláštní orgán obce)

Antonín Brožíček

1.500,- Kč
1.500,- Kč
0,- Kč
1.500,- Kč

Osadní výbor v Třebouni a v Dobré Vodě nevykázal žádnou činnost v tomto roce. Komise pro
občanské záležitosti se v letošním roce nesešla.
Osadní výbor v Kosmové už má vše vyčerpáno a Osadní výbor v Prachometech se chystá
čerpat.
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P. starosta - požádal zastupitele o návrhy, připomínky, jestli změnit výši či ponechat.
Nikdo neměl žádný příspěvek a tak p. starosta nechal přečíst návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 15/6/2020:
Zastupitelstvo schvaluje udělení jednorázové finanční odměny za činnost v roce 2020
členům komisí, členům zvláštního orgánu obce a členům výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva a pro osadní výbory města Toužim:
Kontrolní výbor

Ing. Václav Šusta
Ing. Jan Šimonovský

1.500,- Kč
1.500,- Kč

Finanční výbor

Vladimír Dolejší ml.
Marek Daněk

1.500,- Kč
1.500,- Kč

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

2.000,- Kč
0,- Kč
2.000,- Kč
0,- Kč

Stavební komise

Karel Štumpa
Václav Blažek

1.500,- Kč
1.500,- Kč

Komise pro občanské záležitosti

Bohumila Slavíková

Komise pro projednávání přestupků
(zvláštní orgán obce)

Antonín Brožíček
Hlasování:

0,- Kč
1.500,- Kč
pro návrh
proti
zdržel se
nehlasoval

13
0
0
1

Usnesení č. 15/6/2020 bylo schváleno.

K bodu 12 : Diskuze.
Zastupitel p. Petr Vlček – chtěl bych se omluvit pí Krátké, nemá to nic společného s její
osobou. Byla to pouze reakce na věci, které tady zazněly, nic proti vám, omlouvám se.
Pana Žáka bych se chtěl zeptat, jak je možné, že je podepsána smlouva na přeložku ČEZ,
když ještě nebyl schválený rozpočet.
Pana Žáka a pana Veverky bych se chtěl zeptat, jestli jsou spokojeni s tím, co tady dneska
předvedli, děkuji.
P. starosta – já začnu tím bodem č. 2, vzhledem k tomu, že dohadovací řízení je o tom, aby se
něco dohodlo, tak jsem využil tohoto ustanovení jednacího řádu a dohodl jsem takovou
úpravu rozpočtu, která by byla odsouhlasitelná. S výsledkem hlasování jsem spokojen,
protože máme schválen rozpočet na rok 2021.
24

Zastupitel p. Veverka – všichni dobře víte, že jsem se od začátku kůrovcové kalamity snažil,
aby se nájmy lesa snížily, abychom si svým způsobem nemuseli pořád půjčovat, protože
město založilo obchodní společnost a tím, že tady přišla krizová situace, tak jsem se snažil o
to snížení a prostě tahle cena a ještě 1.000,- Kč po hektaru, přitom co dneska představují
veškeré ty náklady na to, abychom tady měli nový les. Ne že bych dosáhl svého, ale aspoň
částečnou útěchu, pro ty lesy.
Zastupitel p. Petr Vlček – to je zajímavé, že tě to napadlo po nátlaku na chodbě. Ta pauza
netrvala ani, jak tady p. starosta řekl. Sháněl tady někoho dalšího. Nejsem hluchý, nejsem
slepý, i jiní lidi nejsou hluchý. Máš to zapotřebí, máš to zapotřebí! V pohodě.
Zastupitel p. Veverka – nech si tyhle výlevy, já jsem ti vysvětlil, proč jsem to dělal. Ty máš
svůj zájem, já mám svůj.
P. starosta – vrátím se k tomu bodu č. 1, máme uzavřenu Smlouvu o smlouvě budoucí
s ČEZem v letošním roce, která prošla radou, díky tomu, že rada schvalovala rozpočtové
opatření na částku 230.000,- Kč. Tato částka není úplnou částkou na realizaci přeložky toho
kabelu z jednoho prostého důvodu. V případě, že by se to neodsouhlasilo, tak ta částka
230.000,- Kč by byla případnou sankcí. Takže není uzavřena smlouva o realizaci přeložky a
díky tomu, že je rozpočet schválen, můžeme pokračovat v realizaci přeložky.
Zastupitelka pí Páníková – hlasovali jsme tady o prodeji těch pozemků, pí *******
*********** požádala o pozemek ostatní plochu a ten je celý zarostlý stromy, tam znalecký
posudek dělat nebudeme a ostatní plochu v Nežichově, kterou žádá p. *****, tak tam budeme
dělat znalecký posudek, tak tomu nerozumím. Proč jednou tak a podruhé tak, jsou to stejné
druhy pozemek, přijde mi to divné.
P. starosta – já vám rozumím, ale zaznělo to jako návrh stavební komise. Ano je to divné.
Zastupitel p. Jan Vlček – je to škoda, tam něco oceňovat.
P. starosta – uvidíme, co nám na to řekne znalec.
Občanka pí Mgr. Wernerová – mě se nelíbí ten návrh střednědobého náhledu, protože jsme se
domlouvali na rok 2022 a najednou je Bezděkov před námi. My jsme dopadli tak, že jsme
měli od léta cisternu, teď se musela odvézt, protože by ji mráz roztrhal. Tak jí odvezli. Soused
měl vždycky víc vody, než jsme měli my a teď nemá vůbec žádnou a jezdí s bandaskou
k hlavní pumpě na náves. Takhle se to přece nedá řešit další dva nebo tři roky. Stejně tak brzy
dopadneme i my, protože my jsme pod ním. Takže jestli došla voda jemu, tak nám dojde taky.
Voda nám klesá na měrce za dva dny o 15 cm, takže se nemůžeme ani sprchovat, nemůžu ani
vyprat, prostě jenom to základní. Přitom máme čtyři tisíci litrové barely na zalévání zahrady.
Tam chytáme dešťovku, nikde vodou okolo neplýtvám. Z té studny mi to mizí před očima.
Sousedi si dali vyčistit studnu, kvalita vody se jim rapidně zhoršila. Před tím mi řekli, a
porovnávali jsme to s mojí, že mají pitnou, teď už jí pitnou nemají. Takže jestliže to bude
trvat ty tři roky, tak to bude úplná katastrofa. To si nedovedu představit, tak holt zavřu barák a
půjdu někam do pečovateláku, protože mi je 80, muži 83. Přece nemůžu v barelech si vozit
vodu. Stačí, když si vozím pitnou vodu. A když se někde vyjádřím, že nemáme vodu, tak se
každý diví, že v 21 století existují vesnice, kde vodovod není. Takže takhle vypadá situace u
nás.
P. starosta – já to tady zopakuji, říkal jsem to už několikrát. Vodovod se nedá postavit za
týden, za půl roku ani za rok. Někteří to tady možná budou mít jako výmluvy, ale bohužel to
tak je. Proč je v tom střednědobém výhledu nejdříve Bezděkov a pak Prachomety, tak to už
jsem tady také říkal. Ta voda půjde z Kosmové, do vodojemu nad Bezděkovem, takže je
logické, že nejdříve to proběhne v Bezděkově a pak teprve do Prachomet. To jak rychle to
bude zrealizováno, záleží na spoustě okolností. A jestli to bude rozděleno na roky 2022 a
2023, nebo celé to bude v roce 2022, to opravdu nejsem schopný říct. Nechci vás tady strašit,
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že to bude až v roce 2025, ale v okamžiku, kdy se tam jeden vlastník pozemku zasekne, tak to
nikdo neuspíší. Bude to vždy na domluvě s vlastníky pozemků. Znám případ, kdy o tu vodu
bojovali víc jak deset let s jedním vlastníkem pozemku. Ano situace se zhoršuje, proto jsme
na vaši žádost, nechali přivést zásobník vody. Bohužel, teď už to nejde. Věřte, že ty lidi
dělají, to co můžou a opravdu v tomto případě nejdou dělat zázraky. Chápu, rozumím vám,
chápu, že i věk má svoji roli v daném případě, že je nepříjemné tahat dnes a denně vodu.
Bohužel to chce čas, nevím, co bych vám ještě k tomu řekl, opakoval bych se stále dokola.
Občanka Mgr. Wernerová – já můžu říct, že osadní výbor před čtrnácti lety, když se zakládal,
to bylo ještě za p. *****, tak první co jsme žádali, byla voda a oprava kanalizace. To už je
tolik let a až teprve teď jsme začali tlačit a přidali se k nám i další, tak teprve se to rozjíždí.
P. starosta – vy jste to řekla, bylo to před čtrnácti lety, já jsem tady neseděl před čtrnácti lety.
Občanka Mgr. Wernerová – já to netvrdím, voda nikde, holt ještě pár let počkáme.
Zastupitel p. Petr Vlček – já bych k tomu jenom chtěl říct, že jestli to je čtrnáct let, tak z těch
čtrnácti, vy tady sedíte deset.
Po ukončení diskuze p. starosta informoval o tom, že byly stanoveny pevné termíny
zasedání zastupitelstva pro rok 2021, které budou vždy od 17.00 hodin a první zasedání bude
25. 2. 2021, druhé 22. 4. 2021, třetí 24. 6. 2021, čtvrté 23. 9. 2021 a poslední 9. 12. 2021.
K bodu 13 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval za spolupráci
v letošním roce, popřál krásné prožití vánočních svátků a zasedání zastupitelstva ukončil
v 20:30 hodin.
Zapsal: Charvát
Zápis byl vyhotoven 16. prosince 2020.

Starosta:
Alexandr ŽÁK

.................................. dne

…………..…………

Mgr. Milan KADERA

.................................. dne

…..…………………

Václav VEVERKA

.................................. dne

…..…………………

Ověřovatelé:
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Upozornění:
Zveřejněný text zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim je upraven
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 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)

27

