MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 3/2020
Datum: 1. 7. 2020
Č.j.: 2093/20/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 3
konaného dne 25. června 2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Toužim
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 14 členů zastupitelstva.
Omluveni: Jiří Schierl

Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2019, včetně výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2019
7. Projednání účetní závěrky města Toužim za rok 2019
8. Projednání záměru na prodej pozemku
9. Projednání návrhu stavební komise
10. Revokace Usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 15/2/2020 - změna katastrální
hranice mezi k. ú. Bezděkov u Prachomet a k. ú. Branišov
11. Diskuze
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 a
přítomností 14 členů zastupitelstva je 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 hlasovat o navrženém programu zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 1/3/2020:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 1/3/2020 bylo schváleno.

K bodu 3 :

Volba ověřovatelů zápisu.

P. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Jitku Škrabánkovou a Petra Vlčka a o
návrzích nechal hlasovat.

Návrh usnesení č. 2/3/2020:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

pí Mgr. Jitku Škrabánkovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 2/3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/3/2020:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

p. Petra Vlčka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
1

Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno.
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K bodu 4 :

Zpráva předsedy kontrolního výboru.

P. starosta vyzval předsedu kontrolního výboru p. Mgr. Milana Kaderu k přednesení
zprávy o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva a rady města.
Kontrolní výbor zastupitelstva ve složení Mgr. Milan Kadera, Ing. Jan Šimonovský a
Ing. Václav Šusta provedl na jednání dne 22. 6. 2020 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a
rady města od posledního zastupitelstva dne 14. 5. 2020.
Zasedání zastupitelstva
Trvá úkol –
–

vypracování analýzy možnosti využití komplexu areálu domova mládeže
v Toužimi včetně vypracování zaměření areálu a přilehlých pozemků - termín
červen 2020
projednat s občany nového sídliště v Tepelské ulici spoluúčast na financování
akce, komunikace a veřejné osvětlení v sídlišti – schůzka s občany se bude
konat 8. 7. 2020
Na zasedání zastupitelstva dne 14. 5. 2020:

Usnesení č. 8/2/2020 – zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 1088/19 – ostatní
plochy, o výměře 620 m2 v k. ú. Lachovice, ******* *******, bytem ******* **********,
za účelem vybudování zahrady – smlouva byla podepsaná, kupní cena zaplacena a zapsána
v KN
Usnesení č. 9/2/2020 – zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 788/20 – ostatní plochy,
o výměře 92 m2 v k. ú. Komárov u Štědré, ******* *******, bytem ******* ********, za
účelem rozšíření zahrady – smlouva byla podepsaná, kupní cena zaplacena a zapsána v KN
Usnesení č. 10/2/2020 – zastupitelstvo schválilo prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11/1 –
zastavěné plochy a nádvoří, o výměře 172 m2 v k. ú. Kosmová, Mysliveckému spolku
Bažantnice Kosmová – smlouva není dosud uzavřena
Schůze rady města
Rada města na schůzích od 14. 5. 2020 projednala a schválila:
záměr na nájem
- zahrádky č. 6 na částech pozemku parc. č. 51/1 a 1244/4 v k. ú. Toužim, o výměře 272 m2
- zahrádky č. 15 na části pozemku parc. č. 1636/2 v k. ú. Toužim, o výměře 88 m2
- pozemku parc. č. 15/2 v k. ú. Třebouň, o výměře 526 m2
Všechny tyto záměry byly zveřejněny.
P. starosta – děkuji za zprávu a prosím pí Šnoblovou, aby doplnila prodej pozemku
Mysliveckému spolku Bažantnice.
Pí Šnoblová – k podpisu smlouvy dojde buď 13. nebo 15. července tohoto roku.
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P. starosta – děkuji a vrátím se na začátek k analýze, která do konce června určitě bude. Jsme
těsně před dokončením, konzultuji to s p. *******, dnes jsme dělali nějakou další část. Jsme
připraveni, že na zářiovém zasedání zastupitelstva bude předložena a předpokládám, že i její
autor bude přítomen tak, aby nás s ní seznámil. Kdo bude po říjnových volbách, to je
s velkým otazníkem. Kdy to bude projednávat krajské zastupitelstvo, to je ještě s větším
otazníkem. Takže tam se asi na chvíli zasekneme a uvidíme, jak to bude dál. Ještě doplním, že
Karlovarský kraj se nám chystá ve velmi brzké době vrátit objekt školy. Takže budeme mít
další barák, naproti základní škole. Tam je využití snad ještě horší, než na domově mládeže.
Jelikož je to v památkové zóně, tak s tím žádné velké věci dělat nepůjdou, navíc stropy jsou
tam přes tři metry. Objekt je ve stavu pořád stejném, neinvestovaly se tam žádné peníze.
V poslední době se tam udělala akorát plynová kotelna. Takže to je další objekt, který
dostaneme od Karlovarského kraje, protože škola se spojila se Střední lesnickou školou a tady
učiliště v tomto školním roce výuku zcela ukončilo. Střední školství v Toužimi v letošním
roce končí.
Zastupitel p. Petr Vlček – zeptám se k tomu druhému bodu, bude ta schůzka veřejná, nebo
bude přístupná zastupitelům a s čím se tam přesně do toho jde?
P. starosta – jde se tam s jednou jedinou otázkou, tak jak to tady padlo na zastupitelstvu: „Jste
ochotni se podílet na spolufinancování výstavby komunikace?“
Zastupitel p. Petr Vlček – není stanovena nějaká výše toho spolufinancování?
P. starosta – zatím není, rozpočtové náklady, které tam jsou, víme. Je jisté, že ti co tam bydlí,
tak je v životě neuhradí, protože by museli zaplatit hodně velké peníze. Uvidíme, jak se na to
budou tvářit a z toho jednání vyplyne případně nějaká částka. Zatím žádný návrh částky
nepadl ani jsme to neřešili. Pokud jde o účast, tak zváni byli jenom vlastníci nemovitostí v té
oblasti, pokud se budete chtít zúčastnit, je to jednání města s občany, tak jako člen
zastupitelstva se můžete zúčastnit, je to od 16:00 hodin 8. 7. 2020 tady v zasedací místnosti.
Zastupitel p. Jan Vlček – když jsme to tenkrát schvalovali, tak jsme tam nemluvili o tom,
jestli jsou ochotni.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – ano.
Zastupitel p. Jan Vlček – když se mi někdo zeptá, jestli jsem ochoten zaplatit, tak řeknu ne.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – ale tak to bylo.
Zastupitel p. Jan Vlček – ne, bylo tam, že zaplatí část a ne jestli jsou ochotni. Už se těším, jak
oni budou ochotni se podílet.
P. starosta – jednak jsme tam nic neusnesli, protože to bylo pouze v rámci diskuze.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – v usnesení bylo uvedeno: „Projednat s občany spoluúčast na
financování akce.“ Nic víc, nic míň.
Zastupitel p. Jan Vlček – no, projednat spoluúčast, to není, jestli jsou ochotni.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – ta spoluúčast bude, buď jsou ochotni přispět, nebo nejsou
ochotni. Já to jinak nevidím.
Zastupitel p. Jan Vlček – tak to je úplně zbytečné.
P. starosta – já to ještě doplním, já buď v této diskuzi, nebo i v těch případech ostatních, kdy
se to týkalo tedy jiné věci, tak stále tvrdím to, že buď se spolupodílí 100%, nebo se nepodílí
nikdo. Protože je velmi nespravedlivé, aby někteří platili a jiní ne. Proto říkám projednat
spoluúčast, protože pokud se někdo zapříčí nebo nebude mít finanční prostředky, bude k tomu
mít nějaké pádné důvody, tak nebude chtít dát žádné peníze, co s ním potom udělám? Řeknu
mu tak ty platit nemusíš?
Zastupitel p. Jan Vlček – ne, to ne. Tam by se mělo jako říct, dáte třeba 10 %.
Místostarosta p. Ing. Horník, DiS. – tam bude nejhorší to, že oni už to jednou platili tomu
*****, ty lidi co tam bydleli.
P. starosta – 10 % je jeden milion.
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Zastupitel p. Jan Vlček – to je jedno, kolik jich na to je?
P. starosta – něco kolem 35 až 40.
Zastupitel p. Jan Vlček – tak se to rozdělí, to zase není taková pecka, aby tomu pomohli, ale
aspoň budou mít nějakou snahu, za to, že udělali tenkrát nějakou chybu s někým, tak aspoň se
k tomu trošku postaví.
P. starosta – to zní trošku jako trest.
Zastupitel p. Jan Vlček – ne trest, postavit se k tomu trošku.
P. starosta – tak počkej, ty jsi to řekl, tak jako že, když se s někým jako chtěli domlouvat, tak
…
Zastupitel p. Jan Vlček – ne že už to jednou zaplatili, já nevím, co už zaplatili?
P. starosta – já taky nevím, co zaplatili. To tady můžeme diskutovat do nekonečna, to už jsme
řešili v rámci projednávání celé této záležitosti při schvalování rozpočtu a realizování té akce.
Zastupitel p. Jan Vlček – takže vlastně my jsme na straně toho, ať se nepodílejí, když je takhle
omlouváme.
P. starosta – to tady nikdo neřekl.
Zastupitel p. Jan Vlček – ale slyším to, že je tady omlouváme. Takže nemusíte, protože Vlček
se ozval, že by něco měli, ale proč by měli vlastně? Jdeme proti Vlčkovi, ať si tady
nevymýšlí. Když to takhle budu slyšet, tak vím, že se nemusím spolupodílet.
P. starosta – já jsem ti svůj názor řekl a jaká bude výše spoluúčasti, pokud se bude chtít 100 %
lidí podílet, ať už opět, anebo teprve, nevím …
Zastupitel p. Jan Vlček – a co bude dál, když se jeden odmítne?
P. starosta – buď toho dotyčného přemluvíme, pokud bude jenom jeden.
Zastupitel p. Jan Vlček – co když budou tři, máme nějaký postup?
Zastupitel Ing. Ženíšek – budou chodit v bahně a ve tmě.
P. starosta – to je tlačení trošku do kouta.
Zastupitel p. Veverka – já si myslím, že Honza to myslel tak, že si toho budou trošku víc
vážit.
P. starosta – myslíš, že by to jako rozbili?
Zastupitel p. Veverka – ne, když se budou spolupodílet a nebude to jenom z peněz města, tak
k tomu bude jiný přístup.
Zastupitel p. Petr Vlček – já bych doporučil všem, co tady sedí, aby si přečetli všechny ty
usnesení z těch zastupitelstev, co tam padlo, nebo aspoň co je uvedeno v těch zápisech a od
toho bych se také odrážel. Nebudu tady všechno komentovat, ale třeba ***** *****, který
nebyl majitelem a byl tady jenom on, ***** tady nikdy nebyl, i když se někdo snažil říct, že
jo, tak to není pravda, tak ***** ***** tam říká, že ty cesty tam udělal, to co slíbili lidem,
najděte si to.
P. starosta – já s vámi o tom nediskutuji.
Zastupitel p. Petr Vlček – a pak tam jsou různé další věci, kvůli kterým to někdo schválil, o
jeden hlas, pokud se nepletu, pro bylo 8 lidí a ty podmínky jsou z daleka jiný, než se o tom
teď bavíme.
P. starosta – pokud k tomu už nikdo nic nemá, tak ukončím diskuzi k tomu to bodu s tím, že
na příštím zastupitelstvu budete informováni, jak to dopadlo.
Občan ***** – vyjádřil podporu spolufinancování.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.
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K bodu 5 :

Zpráva předsedy finančního výboru.

P. starosta požádal předsedu finančního výboru Ing. Jiřího Ženíška k přednesení
zprávy finančního výboru.
Finanční výbor zastupitelstva projednal dne 22. 6. 2020 rozpočtová opatření č.
16/2020 až 22/2020 a Závěrečný účet města Toužim za rok 2019.
RO 16/2020 částka 351.971,- Kč, neinvestiční dotace z MPSV na výkon sociální práce
v roce 2020
RO 17/2020 částka 4.800.000,- Kč, rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Toužim
RO 18/2020 částka 396.000,- Kč, neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu
městského opevnění – úsek č. 3
RO 19/2020 částka 705.000,- Kč, pořízení nafukovacího stanu s příslušenstvím a přívěsného
vozíku pro JSDH Toužim
RO 20/2020 částka 5.000,- Kč, zvýšení výdajů na zabezpečení krizových opatření spojené
s pandemií koronaviru
RO 21/2020 částka 49.000,- Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na
projekt „Výměna PC stanic pro veřejnost, serveru a tiskárny, pořízení čtečky
kódů do pobočky Základní knihovny v Toužimi v ZŠ Toužim
RO 22/2020 částka 40.000,- Kč, zpracování výběrového řízení pro pořízení vybavenosti
JSDH Toužim – nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsným vozíkem
Všechna rozpočtová opatření byla finančním výborem Zastupitelstva města Toužim
schválena.
Dále finanční výbor projednal Závěrečný účet města Toužim za rok 2019.
Konstatoval, že výnosy v roce 2019 dosáhly rekordní výše, avšak v nejbližších letech bude
potřeba počítat s jejich snížením. Finanční výbor vyzdvihl závěry ze Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2019, kdy bylo vesměs konstatováno, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ocenit je třeba zejména práci účetní městského úřadu pí
Krátké.
Zastupitel p. Petr Vlček – chtěl bych se zeptat k tomu nafukovacímu stanu.
Místostarosta p. Ing. Horník, DiS. – už se to projednávalo již několikrát. Jedná se o to, že
jsme na to získali dotaci, takže jde jenom o zaplacení faktury. Dotace je skoro na celou výši,
je tam asi jen 5 % spoluúčast města. Jedná se o stan, který bude sloužit, jako nouzové
ubytování v krizových situacích, třeba při požáru. Součástí stanu jsou lehátka a spacáky.
Zastupitel p. Petr Vlček – to je běžné, že to mají dobrovolní hasiči?
Místostarosta p. Ing. Horník, DiS. – ano, rozjíždí se to po republice, ve vyšších verzích. Letos
o to samé žádá Chyše a Verušičky, také přes dotace. Dělali jsme to společně se Žluticemi. Ty
stany se nechají spojit dohromady a může vzniknout stanové městečko. Stan má osvětlení a
vytápění, které je zajištěno pomocí elektrocentrály.
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Zastupitel p. Petr Vlček – můžete nějak specifikovat rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ
Toužim v hodnotě 4.800.000,- Kč, která bude stát skoro 3 x 5.000.000,- Kč.
P. starosta – nechali jsme udělat projekt, který obsahuje jak rozvody silnoproudé, tak
slaboproudé. Po celém areálu školy bude vyměněná elektroinstalace, protože je tam od doby
vzniku školy. Začínají být problémy s revizemi a nevyhovuje to už vyhlášce. Ten slaboproud
se nabízí, protože v dnešní době je mít lepší kabely, než jenom wifi. Akce už běží a doufejme,
že se to stihne do půlky srpna, aby se pak vymalovalo a škola od 1. září mohla normálně
fungovat. Ty etapy budou provedeny každá v jednom roce.
Zastupitelka pí Mgr. Zemanová – bude se měnit celá elektrika se vším všudy. Svislé kabely
budou ve zdi a vodorovné budou v lištách.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru včetně
provedených rozpočtových opatření č. 16-22/2020.

K bodu 6:

Projednání závěrečného účtu města Toužim za rok 2019, včetně výsledku
přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2019.

P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké.
Po skončení kalendářního roku se údaje o hospodaření města Toužim dle ustanovení
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracovávají do
závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních
operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondům a jiným rozpočtům a
k hospodaření dalších osob. Závěrečný účet také obsahuje zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Toužim.
Daňové příjmy byly naplněny na 136,57 % upraveného rozpočtu v celkové výši
88.078.157,08 Kč, nadmíru dobře byly naplněny příjmy u daně z příjmů fyzických osob
placená plátci, a to ve výši 15.991.531,04 Kč, u daně z příjmů fyzických osob vybíraná
srážkou, a to ve výši 524.711,77 Kč, u daně z příjmů vybíraná srážkou, a to ve výši
1.430.253,97 Kč, u daně z příjmů právnických osob, a to ve výši 13.321.238,53 Kč, u daně
z přidané hodnoty ve výši 29.986.744,79 Kč, u daně z nemovitých věcí ve výši 5.423.019,65
Kč a příjem u daně z hazardních her činil 2.543.200,88 Kč.
Místní poplatky, ostatní odvody a správní poplatky byly všechny naplněny kromě poplatku za
užívání veřejného prostranství, a to v celkové výši 414.320,40 Kč.
V porovnání s předchozím rokem 2018 byly celkové daňové příjmy v roce 2019 vyšší o
7.374.000,-. Kč.
Nedaňové příjmy byly naplněny na 108,76 % v celkové výši 6.290.556,96 Kč, mezi
nedaňové příjmy patří: příjmy z pronájmů pozemků, ostatních nemovitostí, příjmy
z poskytování služeb, příjmy z úroků, z pojistných náhrad, za sankční platby a příjmy
z nekapitálových náhrad. Na překročení nedaňových příjmů se podílely příjmy v oblasti:
služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti a všeobecná veřejná správa a
služby. Jednalo se o příjmy z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (např. za třídění
odpadů, z pronájmu pozemků, za věcná břemena, příjmy z poskytování služeb pečovatelskou
službou. Oproti tomu příjmy z pronájmu lesních pozemků, příjmy z pokut a příjmy Základní
knihovny Toužim nebyly naplněny na 100 %.
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Kapitálové příjmy byly také velice dobře naplněny, plán byl 50.000,- Kč a skutečnost
527.000,- Kč. Na překročení se podílely neplánované příjmy z prodeje pozemků města.
Městu byly poskytnuty dotace v celkové výši 9.356.893,60 Kč, jednalo se o dotace
ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na veřejné opatrovnictví, a to ve výši
3.264.800,- Kč, na volby do Evropského parlamentu ve výši 65.193,60 Kč, na regeneraci
městských památkových zón, a to na opravu městského opevnění ve Vodní ulici a opravu
kaple sv. Kříže v Toužimi obdrželo město z MK ČR dotaci ve výši 425.000,- Kč. Dále město
obdrželo dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb pro Dům
s pečovatelskou službou v Toužimi ve výši 839.000,- Kč a na vybavení pomůcek pro přesun
klientů včetně podpory jejich bezpečí ve výši 48.600,- Kč, dotaci na projekt „Obědy do škol“
pro ZŠ Toužim v celkové výši 206.724,- Kč, další dotace byla na výkon sociální práce od
MPSV ve výši 332.513,- Kč, od MŠMT průtokovou dotaci na projekt „Rovný přístup ke
kvalitnímu vzdělávání“ pro ZŠ Toužim, pro ZŠ a MŠ Toužim a pro MŠ Toužim, a to v
celkové výši 2.985.758,- Kč.
Investiční dotaci od Karlovarského kraje obdrželo město Toužim na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Toužim ve výši 399.420,- Kč, pořízení automobilu pro
Pečovatelskou službu v Toužimi ve výši 111.111,- Kč a na rekonstrukci Tepelské ulice ve
výši 228.774,- Kč. Dále investiční dotaci z MV – GŘ HZS ČR na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Toužim ve výši 450.000,- Kč.
Běžné výdaje byly čerpány na 88,95 % upraveného rozpočtu v celkové výši
55.805.920,32 Kč
V oblasti zemědělství a lesní hospodářství byly výdaje ve výši 2.037.992,82 Kč (jedná
se o výdaje vynaložené na kastraci koček a kocourů, veterinární služby pro nalezené či
zaběhnuté psy, služby za umístění těchto psů do útulku, deratizace a dále certifikace lesních
pozemků a zápůjčka za účelem financování provozu společnosti Městské lesy Toužim).
Oblast průmyslová a ostatní odvětví hospodářství byly výdaje ve výši 643.388,12 Kč
(jedná se o výdaje na inzerci v deníku Deník západní Čechy, finanční příspěvek pro provoz
Infocentra a výdaje na laboratorní rozbory splaškové vody v obci Prachomety).
V oblasti služby pro obyvatelstvo byly výdaje ve výši 35.762.387,88 Kč (jedná se o
výdaj na provoz příspěvkových organizací zřízené městem, dále výdaj na činnost organizační
složky Základní knihovny Toužim, výdaje na opravu kulturních památek, na vedení městské
kroniky, na prostor v Infolistech, na činnost sboru pro občanské záležitosti, výdaje na dotace
pro sportovní, zájmové a neziskové organizace, výdaje na využívání a zneškodňování
komunálních odpadů, na péči o veřejnou zeleň, na činnost osadních výborů.
V oblasti sociální věci a politika zaměstnanosti byly výdaje ve výši 1.336.009,59 Kč
(jedná se o výdaj na činnost organizační složky Dům s pečovatelskou službou v Toužimi a
dotace pro neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb).
V oblasti bezpečnost státu a právní ochrana byly výdaje ve výši 1.242.300,53 Kč
(jedná se o výdaj na činnost organizační složky Městské policie Toužim a na činnost
organizační složky JSDH Toužim.
V oblasti všeobecná veřejná správa a služby byly výdaje ve výši 14.783.841,38 Kč
(jedná se o výdaj na činnost zastupitelstva města Toužim, dále výdaje na volby do
Evropského parlamentu, výdaje na činnost místní správy, výdaje na veškeré pojištění majetku
města, výdaje na daň z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob za obce a vratky
nevyčerpaných dotací.
Kapitálové výdaje byly čerpány na 86,28 % upraveného rozpočtu a to ve výši
25.927.505,42 Kč.
V oblasti průmyslu a ostatní odvětví hospodářství byly výdaje ve výši 19.355.681,02
Kč (jedná se o výdaj na rekonstrukci komunikace v Tepelské ulici včetně veřejného osvětlení,
zpracování projektové dokumentace na rozšíření komunikace v osadě Krásný Hrad, rozšíření
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komunikace včetně veřejného osvětlení v Toužimi na pozemku p. č. 3304/3 a vybudování
smíšené cyklostezky a chodníku z Toužimi směrem ke hřbitovu a oprava parkoviště před
hřbitovem.
V oblasti služby pro obyvatelstvo byly výdaje 2.778.647,50 Kč (jedná se o výdaj na
zateplení části soklů budovy ZŠ Toužim – pavilon B a poskytnutí investičního příspěvku na
pořízení kotle hranatého, pánve velké a kuchyňského robotu včetně příslušenství, výdaj
na zateplení zubního střediska, na investiční příspěvek pro p. o. TSM Toužim, a to na pořízení
sekačky a velkoobjemových kontejnerů, výdaj na zhotovení přípojky plynu a zateplení
podkroví a vytápění objektu v Toužimi, č. p. 508 (na autobusovém nádraží) a výdaj na
zpracování projektové dokumentace pro vybudování sběrného dvora.
V oblasti sociální věci a politika zaměstnanosti byly výdaje ve výši 252.365,- Kč.
Jednalo se o nákup vozidla AYGO pro potřeby Pečovatelské služby v Toužimi.
V oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany byly výdaje ve výši 1.107.302,40 Kč.
Jednalo se o pořízení dopravního automobilu pro JSDH Toužim a investiční dotace pro
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.
Oblast všeobecná veřejná správa a služby byly výdaje ve výši 2.433.509,50 Kč.
Jednalo se o výměnu dveří a zárubní a výstavbu nového výtahu v budově MěÚ Toužim.
Celkové příjmy po konsolidaci činily 88.078.000,- Kč a celkové výdaje po konsolidaci
činily 81.733.000,- Kč. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo ve výši 6.345.000,- Kč.
Takže město Toužim za rok 2019 má přebytek příjmů ve výši 6.345.000,- Kč.
Dále závěrečný účet obsahuje informaci o účetním výsledku hospodaření města
Toužim za rok 2019, který skončil se ziskem, a to ve výši 28.308.774,68 Kč. Celkové výnosy
byly ve výši 83.611.700,91 Kč a celkové náklady ve výši 55.302.926,23 Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech na konci roku 2019 byl v celkové
výši 77.922.769,77 Kč a v pokladně ve výši 10.864,- Kč.
Město Toužim má zřízen pouze jeden peněžní fond, a to sociální. Tvorba fondu činí
3 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Z fondu je přispíváno na
stravování zaměstnanců města, na penzijní pojištění a dále na kulturní a sportovní akce a na
životní jubilea zaměstnanců. Stav účtu k 1. 1. 2019 činil 280.390,34 Kč. Tvorbu sociálního
fondu činila částka 242.112,- Kč a čerpáno bylo 342.575,- Kč. Konečný stav k 31. 12. 2019
byl 179.350,- Kč.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování přijatých dotací (transferů) a příspěvků.
Město Toužim řádně a v termínu provedlo vyúčtování.
Město je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace v roce
2019 hospodařily se ziskem v celkové výši 1.066.527,06 Kč a rada města rozhodla o
převedení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů.
V roce 2019 provedla kontrolní skupina MěÚ veřejnosprávní kontroly u všech p. o.
Veřejnosprávní kontroly byly zaměřené na hospodaření s příspěvkem zřizovatele, na
dodržování zřizovací listiny, právních předpisů a nařízení zřizovatele. Při kontrolách nebyly
zjištěny chyby a nedostatky ani porušení rozpočtové kázně.
Město Toužim má založenou jedinou obchodní společnost Městské lesy Toužim, a to
se 100 % podílem. Společnost v roce 2019 vykázala ztrátu ve výši – 2.002.000,- Kč.
Pohledávky města Toužim k 31. 12. 2019 byly v celkové výši 2.412.658,06 Kč. Město
Toužim mělo k 31. 12. 2019 dlouhodobé pohledávky ve výši 2.000.000,- Kč a krátkodobé ve
výši 412.658,06 Kč. V roce 2019 byly odepsány pohledávky města Toužim ve výši 22.700,Kč.
Město Toužim evidovalo k 31. 12. 2019 v účetní evidenci dlouhodobý nehmotný
majetek (DNM) ve vstupní ceně 3.977.000,- Kč a zůstatkové hodnotě 1.433.000,- Kč.
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Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) ve vstupní ceně 524.552.000,- Kč a zůstatkové
hodnotě 411.868.000,- Kč.
Dlouhodobý finanční majetek ve výši 332.000,- Kč.
Na konci roku 2019 proběhla v souladu s platnou legislativou inventarizace majetku a
závazků. Inventarizace proběhla na základě radou schváleného plánu inventur. Ke dni 10. 2.
2020 byla inventarizace za rok 2019 dokončena a inventarizační zprávou hlavní
inventarizační komise řádně ukončena.
Obsahem závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory
z rozpočtu města. Město poskytlo ze svého rozpočtu v roce 2019 dotace v celkové výši
1.234.000,- Kč. Dotace byly poskytnuty zejména sportovním klubům, zájmovým a
neziskovým organizacím a organizační složce státu, které byly řádně a v termínu vyúčtovány.
V roce 2019 provedla kontrolní skupina MěÚ u čtyř poskytnutých dotací veřejnosprávní
kontrolu. Předmětem kontroly bylo použití účelové dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dalším bodem závěrečného účtu je údaj „Ukazatel rozpočtové odpovědnosti“. Město
má dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, hospodařit tak, aby
výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky. Podíl dluhu k průměru příjmů k 31. 12. 2019 byl 0 %, takže město splnilo
hodnoty daného ustanovení.
Posledním bodem závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Toužim za rok 2019. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
P. starosta – děkuji pí Krátké za rozsáhlou zprávu, máte nějaké dotazy nebo připomínky
k přednesené zprávě?
P. starosta – jelikož nejsou, tak předneseme návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 4/3/2020:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města Toužim za rok 2019, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2019 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 4/3/2020 bylo schváleno.

K bodu 7:

Projednání účetní závěrky města Toužim za rok 2019.

P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo rozpočtářce pí Krátké.
Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje
za účetní období k rozvahovému dni tj. 31. prosinci. Základním účetním výkazem je Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
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Finanční výkaz rozvaha podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí. Výkaz zisku a
ztráty (zkráceně výsledovka) zobrazuje, jakého hospodářského výsledku bylo dosaženo za
sledované období. Účetní závěrka obsahuje náklady a výnosy.
Rozvaha - Aktiva
Stálá aktiva jsou ve výši 530.861.000,- Kč - vyšší oproti roku 2018 díky nárůstu
dlouhodobého hmotného majetku.
U dlouhodobého hmotného majetku došlo ke zvýšení pořizovací ceny u staveb.
Jednalo se o zhotovení přípojky plynu a zateplení podkroví a vytápění objektu v Toužimi, č.
p. 508 (na autobusovém nádraží), vybudování nového výtahu v budově MěÚ Toužim.
Ke zvýšení pořizovací ceny u účtu Samostatné hmotné movité věci došlo zařazením
služebních vozidel: Mercedes Citan, Ford Transit kombi a TOYOTA AYGO.
U nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku došlo ke zvýšení vstupních cen
oproti předchozímu roku. Jednalo se o tyto stavby: rekonstrukce komunikace Tepelské ulice
včetně veřejného osvětlení, vybudování smíšené cyklostezky a chodníku z Toužimi směrem
ke hřbitovu a oprava parkoviště před hřbitovem, výměna dveří a zárubní v budově MěÚ,
zateplení soklů budovy ZŠ Toužim – pavilon B, rozšíření komunikace včetně veřejného
osvětlení na pozemku p. č. 3304/3, zpracování projektové dokumentace na výstavbu sběrného
dvora, zpracování projektové dokumentace na: rekonstrukci ulice Pivovarské a Družstevní a
rozšíření komunikace v osadě Krásný Hrad a zpracování žádosti o dotaci pro JSDH Toužim
na pořízení nafukovacího stanu s příslušenstvím včetně přívěsného vozíku.
Dlouhodobý finanční majetek má město ke konci roku 2019 ve výši 332.000,- Kč.
Jedná se o majetkovou účast ve společnosti Městské lesy Toužim, ve které má město 100 %
majetkový podíl, v akciové společnosti Komunální odpadová společnost, kde je město
vlastníkem 72 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
Oběžná aktiva jsou ve výši 79.525.000,- Kč - jsou vyšší oproti roku 2018. Jedná se
především o vyšší zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech.
Pasiva – jsou zdroje, kterými jsou kryta aktiva, zdroj krytí majetku. Jde o závazky vůči
věřitelům, vklady vlastníků do společnosti, zisku (ztráty) z minulých let a výsledek
hospodaření běžného roku.
Výkaz zisku a ztráty
Náklady jsou ve výši 55.303.000,- Kč – jsou nižší než v roce 2018. Jednalo se o nižší
finanční náklady a nižší náklady na transfery.
Výnosy jsou ve výši 83.612.000,- Kč – jsou vyšší oproti roku 2018. Došlo ke zvýšení
výnosů ze sdílených daní a poplatků (zejména daně z příjmů FO, PO, DPH a majetkové
daně).
Výsledek hospodaření města Toužim dle výkazu zisku a ztráty za rok 2019
běžného účetního období byl ve výši 28.308.774,68 Kč.
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty se neshoduje s výší výsledku
rozpočtového hospodaření. Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o výsledek rozdílu mezi výnosy
a náklady, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy a náklady bez ohledu na to,
zda byly zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako
jsou odpisy, opravné položky apod., a výsledek rozpočtového hospodaření je rozdíl mezi
příjmy a výdaji, které byly skutečně přijaty nebo vydány.
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P. starosta – děkuji pí Krátké za zprávu, máte nějaké dotazy nebo připomínky k přednesené
zprávě?
P. starosta – jelikož nejsou, tak předneseme návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 5/3/2020:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) výsledek hospodaření města Toužim za rok 2019,
b) účetní závěrku města Toužim za rok 2019, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 5/3/2020 bylo schváleno.

K bodu 8 :

Projednání záměru na prodej pozemku.

Pí Šnoblová předložila zastupitelstvu žádost ******* ******* a ********* *******,
bytem ******, **************, o koupi části pozemku parc. č. 3047/2 – ostatní plochy, o
výměře cca 40 m2 v k. ú. Toužim. Důvodem odkoupení je zachování vjezdu na jejich
pozemek parc. č. 3047/7 v k. ú. Toužim.
Rada města dne 18. 5. 2020 projednávala záměr na prodej zájmové části pozemku, na
kterém se jednoznačně neshodla, a proto schválila předložit žádost k projednání
zastupitelstvem města, zda schválit či zamítnout záměr na prodej části pozemku parc. č.
3047/2 v k. ú. Toužim.
P. starosta – upřesnil a ukázal na mapě dotčený pozemek. Jedná se o pozemek v zatáčce, kde
dnes již není žádný rozhled a je to způsobeno vysázenými tújemi. To ale není předmětem, co
máme řešit, to si vyřešíme s majiteli potom, neboť jsou vysázeny na obecním pozemku.
Důvod, proč rada nepustila tuto žádost do záměru je trošku jiný. Na zájmové části pozemku se
nachází inženýrské sítě, je tam kanalizace a je tam plyn. Pozemky, pokud tam vedou
inženýrské sítě, tak se snažíme neprodávat, pokud to neslouží pro toho daného žadatele, nebo
z nějakého jiného zásadního důvodu. Toto byl ten hlavní důvod, proč jsme na radě
neodsouhlasili záměr na prodej zájmové části pozemku. Druhá možná obava je i v tom, aby ty
túje tam nebyly dál a situace se ještě nezhoršila. Pokud jde o to, že tam chtějí mít vjezd, tak
ten tam zůstane i nadále zachován.
Zastupitel p. Jan Vlček – ty túje tam má vysázené proč? Aby mu necákalo na fasádu?
P. starosta – zřejmě aby byl krytý, já nevím, z malých stromků jsou najednou velké.
Zastupitel p. Jan Vlček – já jsem si to také musel udělat před barákem, jinak bych ho měl
nahozený každý den.
P. starosta – tady zřejmě není takový provoz. Neměly by si sázet stromky bez vědomí majitele
pozemku, nedělá se to. Podle občanského zákoníku je dneska strom součástí pozemku, takže
bychom to klidně mohli pokácet a nemuseli se nikoho ptát, ale samozřejmě to takhle
nebudeme dělat. Chci to s nimi projednat, aby to trochu zkrátili a bylo tam vidět.
Zastupitel p. Jan Vlček – on si někdo stěžoval.
P. starosta – nebyla tady stížnost
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Zastupitel p. Petr Vlček – naproti obchoďáku je taky špatný výhled, když se jede tady od
úřadu, tak tam v betonovém květníku je to vysoké.
Zastupitel p. Bc. Hrůza – myslím, že už je to posekané.
P. starosta – ano je to posekané, staráme se o to. Ještě někdo k tomu záměru?
Zastupitel p. Vrána – oni to chtějí jenom kvůli tomu vjezdu?
Zastupitel p. Petr Vlček – ale přístup tam mají?
P. starosta – přístup tam mají a stav zůstane zachován.
Návrh usnesení č. 6/3/2020:
Zastupitelstvo zamítá záměr na prodej části pozemku parc. č. 3047/2 – ostatní plochy,
o výměře cca 40 m2 v k. ú. Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 6/3/2020 bylo schváleno.

K bodu 9 :

Projednání návrhu stavební komise.

Pí Šnoblová předložila zastupitelstvu žádost ******* ********* a ******* *******,
bytem *****, **************, o koupi části pozemku parc. č. 66/3 v k. ú. Toužim.
Důvodem odkoupení je rozšíření stávající zahrady.
Rada města dne 20. 4. 2020 schválila záměr na prodej části pozemku. Následně byl
vypracován geometrický plán, na základě kterého byla oddělena část pozemku parc. č. 66/3,
díl „a“ – o výměře 144 m2 a sloučena do pozemku parc. č. 66/6 v k. ú. Toužim. Náklady na
zpracování geometrického plánu žadatelé uhradili.
Komise doporučuje prodej části pozemku parc. č. 66/3 dílu „a“ – trvalého travního
porostu, o výměře 144 m2 v k. ú. Toužim, za kupní cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí správní
poplatek na návrh na vklad ve výši 2.000,- Kč a dle zákona uhradí daň z nabytí nemovitých
věcí.
P. starosta – upřesnil a ukázal pozemek na mapě.
Zastupitel p. Petr Vlček – neřešili jsme tady nedávno kousek vedle pozemek.
Pí Šnoblová – to jsme řešili pozemek kousek dál vlevo a výš.
Místostarosta p. Ing. Horník, DiS. – tam jsme to nedali.
Zastupitel p. Petr Vlček – no právě.
P. starosta – tam byla kanalizace a tady není nic.
Občan ***** – to bylo kvůli tomu, že se plánuje liniová stavba rybníka.
P. starosta – ano, ještě k tomu Jiří Schierl říkal, že tam do toho pozemku částečně zasahuje i
územním plánem navržená obnova Zámeckého rybníka. Takže ten rybník podle územního
plánu nezasahuje do pozemku, který je předmětem prodeje.
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Návrh usnesení č. 7/3/2020:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 66/3 dílu „a“ – trvalého
travního porostu, o výměře 144 m2 v k. ú. Toužim, za kupní cenu 100,- Kč/m2, za účelem
rozšíření zahrady, ******** ******* a ******** ********, bytem *******, ***********,
s tím, že kupující uhradí vypracování geometrického plánu, správní poplatek na návrh na
vklad ve výši 2.000,- Kč a daň z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 7/3/2020 bylo schváleno.
K bodu 10 : Revokace Usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 15/2/2020 - změna
katastrální hranice mezi k. ú. Bezděkov u Prachomet a k. ú. Branišov.
P. starosta zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo pí Šnoblové.
Pí Šnoblová – na minulém zasedání zastupitelstva dne 14. 5. 2020 Usnesením č.
15/2/2020 schválila změnu katastrální hranice mezi k. ú. Bezděkov u Prachomet a k. ú.
Branišov tak, že pozemky parc. č. 186/2 a 186/3 z k. ú. Branišov přejdou do k. ú. Bezděkov u
Prachomet a pozemek parc. č. 1080/1 z k. ú. Bezděkov u Prachomet vystoupí z komplexní
pozemkové úpravy Bezděkov u Prachomet.
Společnost GEOREAL s. r. o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, která zajišťuje a zpracovává
pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, pobočka Karlovy
Vary, geodetickou činnost v rámci probíhající Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.
Bezděkov u Prachomet nás požádala o doplnění jejich návrhu o změně katastrální hranice o
větu tohoto znění „Pozemek parc. č. 1080/1 z k. ú. Bezděkov u Prachomet přejde do k. ú.
Branišov.“
Z výše citovaného důvodu navrhuji zastupitelstvu revokovat Usnesení č. 15/2/2020 a
opětovně projednat návrh na změnu průběhu katastrální hranice mezi k. ú. Bezděkov u
Prachomet a k. ú. Branišov takto:
„Zastupitelstvo schvaluje změny katastrální hranice mezi k. ú. Bezděkov u Prachomet
a k. ú. Branišov tak, že pozemky parc. č. 186/2 a 186/3 z k. ú. Branišov přejdou do k. ú.
Bezděkov u Prachomet, pozemek parc. č. 1080/1 z k. ú. Bezděkov u Prachomet přejde do k.
ú. Branišov a zároveň vystoupí z komplexní pozemkové úpravy Bezděkov u Prachomet.“
Návrh usnesení č. 8/3/2020:
Zastupitelstvo revokuje Usnesení Zastupitelstva města Toužim č. 15/2/2020 a
nahrazuje ho tímto textem:
„Zastupitelstvo schvaluje změny katastrální hranice mezi k. ú. Bezděkov u Prachomet
a k. ú. Branišov tak, že pozemky parc. č. 186/2 a 186/3 z k. ú. Branišov přejdou do k. ú.
Bezděkov u Prachomet, pozemek parc. č. 1080/1 z k. ú. Bezděkov u Prachomet přejde do k.
ú. Branišov a zároveň vystoupí z komplexní pozemkové úpravy Bezděkov u Prachomet.“
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Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
0

Usnesení č. 8/3/2020 bylo schváleno.

K bodu 11 : Diskuze.
P. starosta – než dám možnost k diskuzi, tak něco řeknu o vodovodu Prachomety – Bezděkov.
Slíbil jsem, že pokud budu mít informaci, tak vám jí předám, byť není taková, jakou byste
mohli považovat za konečnou, protože. Před několika týdny mi byly představeny návrhy tras
vodovodu z Kosmovského prameniště případně vodojemu, nebo z Třebouňského vodojemu
směrem na Bezděkov – Prachomety. Těch návrhů bylo šest a z nich jsme vybrali tři, které se
v současné době prověřují. Když jsem slyšel hrubý odhad, znovu zmíním, hrubý odhad
nákladů, tak mi to zarazilo a já doufám, že se na tu sumu nedopracují, ale tu budu znát až
později. Takže se na tom pracuje, intenzivně pracuje, protože investiční komise byla v březnu
a někdy na konci května bylo šest návrhů tras. Takže to není o tom, že bych se v tom
neangažoval. Řeknu vám tu částku, která vás všechny zajímá. Já jsem to minule zhruba
srovnával s náklady na Kojšovice, podle délky by to mohlo činit nějaké peníze. Bohužel tady
ta stavba bude vyžadovat trochu víc, než Kojšovický vodovod, protože tam byla jenom
trubka, tady zřejmě přibude buď čerpací stanice, nebo ještě další vodojem. Takže suma
sumárum dle hrubého odhadu by to mělo být 15.000.000,- Kč. Ta částka se samozřejmě bude
upřesňovat, tak jak se budou vyvíjet návrhy trasy. S takovouto částkou bychom předběžně
měli počítat.
Občanka pí Mgr. Wernerová – a nějaké dotace?
P. starosta – bohužel je připojeno tak málo obyvatel, že ta částka, když se rozpočte na jedno
odběrné místo je tak vysoká, že nebude splňovat podmínky dotace z Ministerstva zemědělství.
Tím pádem, bychom mohli žádat jedině o dotaci z Karlovarského kraje a ta samozřejmě
nebude tak štědrá, jako ta z ministerstva. Bude nás to stát to, co dávalo ministerstvo, což je
zhruba půlka a tu druhou půlku jsme platili, aspoň u těch Kojšovic, my, plus Karlovarský kraj.
Takže nás to bude stát, když to dobře dopadne, minimálně ¾ nákladů z částky, kterou jsem
tady zmínil.
Občanka pí Mgr. Wernerová – Kojšovice mají kolik obyvatel?
P. starosta – tam bylo nějakých 50 nebo 60, ale ty náklady byly nižší. Je třeba počítat náklady
versus lidičky, když to vydělím mezi sebou, tak dostanu nějakou částku na jedno odběrné
místo, a pokud splním podmínky dotace, můžu o ní požádat, když nikoliv, pak žádat nemusím
ani zkoušet. V Kojšovicích to bylo o trubce, která byla relativně krátká, ale tady je to cca 6
km. Na tom vodovodu budou nezbytné objekty, aby to fungovalo, a ty to prodraží.
Občanka pí Mgr. Wernerová – tady je to prakticky 100 % obyvatel, víc jich není.
P. starosta – já tomu rozumím, ale prostě to tak je. Kdyby vodovod končil v Bezděkově už
teď a připojovali se jenom Prachomety, tak by to vyšlo.
Zastupitel p. Jan Vlček – a postavit to dvouetapově, aby to vyšlo, to by nešlo?
P. starosta – nevím, jak se na to bude tvářit Ministerstvo zemědělství. Stejně by to nevyšlo,
protože pokud uděláš vodovod do Bezděkova, tak tam musíš postavit ty objekty, které jsou
nezbytné. Takže vodovod do Bezděkova bude taková částka, že tu Bezděkovskou část stejně
nezadotuješ. Maximálně tu přes ten kopec, mezi Prachomety a Bezděkovem.
Zastupitel p. Jan Vlček – šance, kdyby se mohlo začít kopat?
P. starosta – nevím, ber to tak, že jsme teprve na začátku. Máme vybrané nějaké trasy a oni to
budou teprve prověřovat s vlastníky pozemků, kudy můžou a kudy nemůžou. Můžeme jenom
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doufat, že vlastníci nebudou chtít nějaké velké úhrady za věcné břemeno. To se stalo na
Kojšovicích taky, jeden vlastník tam chtěl prostě nehoráznou částku za metr věcného břemene
a s ním se pak licitovalo, jestli ano či ne. Oni mají také nastavena nějaká pravidla, kam až
můžou jít s financemi, aby se to neprodražovalo. Jestli někdo chce 100.000,- Kč za metr
věcného břemene, tak to mu nikdo nedá. Buď se bude hledat jiná trasa, nebo se s ním bude
jednat.
Zastupitel p. Jan Vlček – jaká je lepší trasa?
P. starosta – každá má svoje. Když pojedeme z Třebouně, tak se chtějí vyhnout lesu, aby nešli
porostem, protože podél silnice je tam ten svah dolů a pak už je les. Takže to objíždí jakoby
spodem, a byl by tam velký profil potrubí a stálo by v něm 30 m3 vody a potíž je v tom, že na
konci v Prachometech by ta voda nemusela dosahovat kvality pitné vody. Něco podobného
jsem zmiňoval na Luhově. Zase to má výhodu tu, že by tam nemusel být další objekt. Byla by
velká roura, ale na konci by mohl být problém. To je jedna výhoda a další i toho, že je to ze
Žlutic, není to ovlivněno vydatností zdroje. Pokud pojedeme z Kosmové, tam jsou dvě
varianty, buď se pojede z prameniště rovnou do vodojemu nějakou čerpací stanicí, nebo se
pojede do Toužimského vodojemu a z něho do Bezděkova. Musí se tam ale udělat tlaková
stanice a vodojem, protože to tady tlakově nevyjde.
Zastupitel p. Petr Vlček – děti nechápou, proč je zamčená lanovka. Rozumím, že se na noc
zamyká, aby tam někdo nedělal bordel.
P. starosta – už je odemčená, byly tady stížností od lidí, mládež 15+ tam dělá psí kusy.
Zastupitel p. Petr Vlček – když to někdo zamyká, tak ten člověk by to měl i odemykat.
P. starosta – zamčené to teď bylo, protože jsme to opomněli. Já jsem o tom nevěděl, že je to
zamčené, myslel jsem, že to je již odemčené. Přes týden to ráno odemykají a zamykají
strážnice a o víkendu, buď pracovník města, nebo ředitel technických služeb, podle toho jestli
jsou na dovolené přes prázdniny nebo ne. Bude to fungovat, tak jako v letech předchozích.
Zastupitel p. Petr Vlček – a časově?
P. starosta – ráno se to odemkne asi v 08:00 hodin a zamykat se to bude někdy před 22:00
hodinou. Je to naše opomenutí a nikdo se neozval na úřad.
Zastupitel p. Petr Vlček – na náměstí, jak se vykopává, jak to dělá T-mobil, tak oni asi vědí,
co dělají. Přijde mi, že ty kostky jsou dost vysoko.
P. starosta – pokud jsou do oblouku, tak používají desku na zhutnění a ty kostky by se měli
srovnat. U naší garáže jde otevřít pořádně jedno křídlo, druhé ne, protože se opírá o kostky.
Dohlídneme si na to, aby to vypadalo jako před tím, než začali kopat. Chce to ale chvilku
strpení.
Zastupitel p. Vrána – sběrný dvůr, kdy bude?
P. starosta – sběrný dvůr jsme připravovali od loňského roku s tím, že na to je udělaný
projekt. Byly tam dost vysoké náklady, tak jsme se nevešli do dotace z Ministerstva životního
prostředí. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotaci na brownfieldy, takže jsme to chtěli
spojit, ale paní co nám to dělá, řekla, že se na to nedostaneme, protože brownfieldy oni berou
tak, že by to bylo ideální, kdyby se boural nějaký nevyužívaný barák někde uprostřed náměstí.
Když je to někde bokem, tak je to pro ně nezajímavé a moc peněz nedávají. Takže jsme to
odsunuli a až bude další výzva, snad na podzim, tak tam chceme spojit opět Ministerstvo pro
místní rozvoj a Ministerstvo pro životní prostředí a pokud klapne dotace, tak to rozjedeme.
Zastupitel p. Vrána – nešlo by už teď mít otevřeno v sobotu aspoň od 08:00 do 11:00 hodin?
P. starosta – to by neměl být problém, problém jsou kontejnery ve městě.
Zastupitel p. Jan Vlček – objevují se v lese skládky – nábytek, gauče, pneumatiky a další
odpad.
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Zastupitel p. Vrána – tráva se sekat bude?
P. starosta – ano, tráva se seká.
Zastupitel p. Ing. Ženíšek – v souvislosti s chystaným soustředěním Karlovarské stolní
tenisové mládeže, které je naplánováno na 23. 7. 2020, tak jestli už teď víme, jak to vypadá na
hřišti, jestli stihneme udělat všechno, co potřebujeme.
P. starosta – stále s tím počítáme, kalkulujeme to tak, aby to bylo aspoň propojený. Neříkám,
že to bude začištěné, což vás netrápí, protože vy máte zázemí nahoře, respektive budete chodit
dolů, ale dá se to obejít, tady tento prostor. Bude to tak, aby nahoře fungovala šatna, sprchy a
záchody.
Zastupitel p. Jan Vlček – šlo by náves v Bezděkově sekat sekačkou a ne mulčovačem, aby
tam nezůstávala ležet tráva?
P. starosta – je to o nějakých kapacitách, které nejsou nafukovací.
Zastupitel p. Jan Thenot – v jaké fázi je realizace budoucí výstavby za Fafčákem?
P. starosta – pan architekt, který zpracoval územní plán a má nějakou představu o tom, jak by
to tam mohlo vypadat, pracuje na studii. Zatím žádný výsledek ani informaci nemám. Zkusím
zjistit do dalšího zastupitelstva.
Zastupitel p. Veverka – po cestě ke Karasáku jezdí dva kluci na kroskách, ale nejezdí daleko,
protože se za chvíli vrací. Kličkují tam mezi lidmi, kteří tam chodí na procházky s dětmi.
Jezdí, tam mezi 13:00 až 16:00 hodinou.
P. starosta – podívám se na to.
K bodu 12 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast, popřál hezkou dovolenou,
příjemné prázdniny a v 18:45 hodin ukončil zasedání zastupitelstva s tím, že další zasedání
zastupitelstva bude 24. září 2020.
Zapsal: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 1. července 2020
Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

…………..…………

Mgr. Jitka ŠKRABÁNKOVÁ

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

…..…………………

Petr VLČEK

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

…..…………………

Ověřovatelé:

17

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)
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