MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 2/2020
Datum: 20. 5. 2020
Č.j.: 1613/20/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 2
konaného dne 14. května 2020 od 17:00 hodin v sále Sokolovny, Plzeňská 334, Toužim
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluveni: Václav Veverka, Jiří Schierl
Program:
Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání žádosti o poskytnutí dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí dotace
7. Informace o výsledku hospodaření města Toužim v roce 2019
8. Informace o opravě rozpočtu města Toužim z důvodu změny rozpočtové skladby
9. Informace o Inventarizační zprávě o výsledku inventarizace majetku a závazcích
k datu 31. 12. 2019
10. Projednání záměru na směnu pozemků
11. Projednání návrhu stavební komise
12. Projednání návrhu na vyřazení majetku
13. Projednání návrhu na změny obecní hranice mezi k. ú. Vidžín a k .ú. Dobrá Voda
včetně projednání Dohody o změně hranice obcí
14. Projednání návrhu na změny katastrální hranice mezi k. ú. Třebouň a k. ú. Políkno u
Toužimi a mezi k. ú. Bezděkov u Prachomet a k. ú. Branišov
15. Projednání personálních změn Osadního výboru v Dobré Vodě
16. Diskuze
17. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

K bodu 1 :

Zahájení

P. starosta zahájil v 17:05 hodin zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty. Dále uvedl, že
zasedání bylo řádně svoláno, veřejnosti oznámeno a všechny dostupné materiály byly včas
zaslány. Konstatoval, že k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky. Na
základě prezenční listiny je přítomností 13 členů zastupitelstva zasedání usnášeníschopné.
Dva zastupitelé se řádně omluvili.

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. 1/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 1/2/2020 bylo schváleno.

K bodu 3 :

Volba ověřovatelů zápisu.

P. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Bc. Roberta Hrůzu a Ing. Jiřího Ženíška a o
návrzích nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/2/2020:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

Bc. Roberta Hrůzu
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 2/2/2020 bylo schváleno.

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

Ing. Jiřího Ženíška

Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno.

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 11. 5. 2020 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a
rady města v období od 20. 2. 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 (důvodem je zákaz
shromažďování ohledně epidemie koronaviru)

Na zasedání zastupitelstva dne 20. 2. 2020 nebylo přijato žádné usnesení, které by vyžadovalo
kontrolu ze strany kontrolního výboru.
Schůze rady města
Rada města na schůzích od 20. 2. 2020 projednala a schválila:
* záměr na prodej
 části pozemku parc. č. 1088/1 v k. ú. Lachovice, o výměře 630 m2, za účelem vybudování
zahrady
 části pozemku parc. č. 788/1 a 788/20 v k. ú. Komárov u Štědré, o výměře 100 m2, za
účelem rozšíření zahrady
 pozemku parc. č. 11/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Kosmová, o výměře 172 m2
 části pozemku parc. č. 66/3 v k. ú. Toužim, o výměře 240 m2, za účelem rozšíření zahrady
Všechny tyto záměry byly zveřejněny.
* záměr na nájem
 části pozemku par. č. 1244/14 v k. ú. Toužim, o výměře 50 m2
 části pozemku parc.č. 908/1 v k. ú. Lachovice, o výměře 7.317 m2
Tyto záměry byly zveřejněny.
* uzavření nájemní smlouvy
 na část pozemku parc. č. 1244/14 v k. ú. Toužim, o výměře 50 m2, za účelem zajištění
přístupu na pozemek – smlouva byla uzavřena
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* zadat zpracování Programu regenerace městské památkové zóny Toužim na roky 2021 –
2025 Ing. Jitce Pohořalé, Památkový atelier, Zábělská 46, Plzeň.
Zastupitelka pí Mgr. Škrabánková – Domov mládeže je v pronájmu do konce kalendářního
roku SLŠ ve Žluticích?
P. starosta – Domov mládeže je v majetku Karlovarského kraje a je svěřen do výpůjčky SLŠ
ve Žluticích. Jelikož SLŠ ve Žluticích má nějaký problém se skleníky, které nestačili
vybudovat, tak nás požádal p. Ing. Bradáč, radní Karlovarského kraje pro školství, zda by
mohli setrvat v objektu ještě dál. Jak jste tady slyšeli, studie bude nejdříve v červnu a
projednávat na zastupitelstvu se bude až v září, takže to zatím zůstane tak jako doposud, tedy
v majetku Karlovarského kraje. Pokud Zastupitelstvo města Toužim rozhodne o tom, že
objekt chce koupit, a následně o tom rozhodne krajské zastupitelstvo, tak pak se situace může
změnit.
Zastupitelka pí Mgr. Škrabánková – co se stane se skleníky, které tam jsou?
P. starosta – budou určitě předmětem toho převodu a co se s nimi pak stane, nevím.
V současné době se zpracovává studie na využití Domova mládeže a ta se skleníky nepočítá.
Takže budou odstraněny a pokud půjdou rozebrat, můžou se přemístit a nějak využít. Asi
budou nabídnuty, aby si je někdo mohl vzít, nevím, v jakém jsou stavu. Je to taková
myšlenka, která by mohla nastat.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – mám informaci, že ty skleníky budou v provozu ještě příští školní
rok 2020/2021.
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, který se zabýval rozpočtovými opatřeními č. 7- 15/2020.
RO 7/2020

částka 969.950,- Kč, daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2019

RO 8/2020

částka 250.000,- Kč, zhotovení projektové dokumentace k realizaci přeložky
distribučního zařízení na stavbu nové komunikace a VO v ulici Tepelská,
Toužim

RO 9/2020

částka 160.000,- Kč, zvýšení ceny za svoz tříděného odpadu pro rok 2020

RO 10/2020 částka 2.500.000,- Kč, vybudování VO v souběhu s optickou sítí T-Mobile – I.
etapa
RO 11/2020 částka 15.000,- Kč, zvýšení stávající odměny za výkon funkce uvolněného
člena zastupitelstva dle aktuální změny nařízení vlády
RO 12/2020 částka 8.000,- Kč, změna paragrafu pro dotace poskytnutých z rozpočtu města
RO 13/2020 částka 80.000,- Kč, úprava položek u paragrafu „Územní plánování“
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RO 14/2020 částka 5.777,46 Kč, vrácení části investičního příspěvku p. o. ZŠ Toužim zpět
do rozpočtu města
RO 15/2020 částka 972.500,- Kč, neinvestiční dotace od Karlovarského kraje na
poskytování sociálních služeb v roce 2020 pro pečovatelskou službu
Všechna rozpočtová opatření byla finančním výborem Zastupitelstva města Toužim
schválena.
Zastupitel p. Petr Vlček – chtěl bych krátké vysvětlení k rozpočtovému opatření č. 10.
P. starosta – v roce 2018 nás poprvé oslovil T - mobile, začali jsme se domlouvat, že v rámci
výkopových prací s budováním jejich optické sítě si my připoložíme, alespoň v těch místech,
kde to je v souběhu, kabel veřejného osvětlení. Jelikož jsme nevěděli termín, tak jsme to
nedávali do rozpočtu a nevěděli jsme ani částku, která následně vyplynula z rozsahu. I. etapa
se týká Žlutické ulice od STS směrem ke křižovatce Bochov - Žlutice a zpátky jakoby
k autoservisu. Potom to jsou komplet rozvody na Sídlišti, tam všude budou osazeny nové
lampy včetně svítidel plus položení nových kabelů, nám se to vyplatí, protože tímto ušetříme
spoustu peněz za výkop. Samozřejmě, že budou následovat další etapy, připravuje se
Plzeňská, ale ty termíny nejsou známy. První etapu začnou kopat teď od pondělí 18. května.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru včetně
provedených rozpočtových opatření č. 7-15/2020.

K bodu 6 :

Projednání žádostí o poskytnutí dotace včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí dotace.

P. starosta informoval zastupitelstvo, že rada projednala všechny podané žádosti o
dotace a schválila poskytnutí dotací do výše 50.000,- Kč. Zastupitelstvu jsou předloženy tři
žádosti, které jsou nad 50.000,- Kč.
SK Toužim – oddíl kopané, Školní 492, Toužim, požaduje dotaci ve výši 120.000,Kč, přičemž rada navrhuje poskytnout částku 100.000,- Kč, čímž bude v této skupině
vyčerpaná částka schválená v rozpočtu města, která činí 213.000,- Kč. V loňském roce byla
schválená dotace ve výši 120.000,- Kč.
Při rozhodování o výši dotace by bylo záhodno vzít v potaz, to, že půlka soutěže se
nekonala, čímž náklady nebudou tak velké, jako kdyby se konala.
Zastupitel p. Petr Vlček – souhlasí s tím, co rada navrhuje a oni by s tím měli souhlasit také.
P. starosta – nikdo nemá další připomínky ani jiný návrh, než jak navrhla rada, tak nechám
hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 100.000,- Kč, pro SK
Toužim – oddíl kopané, Školní 492, Toužim, na financování dopravy, pronájmů, ubytování a
stravného na sportovních soustředěních mládeže, na nákup míčů, dresů, stulpen, teplákových
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souprav, brankářských rukavic, lékárniček, tréninkových pomůcek a zároveň schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 4/2/2020 bylo schváleno.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Toužim, Sídliště
428, Toužim, požaduje dotaci ve výši 65.000,- Kč, rada navrhuje poskytnout částku 60.000,Kč. V loňském roce byla SDH Toužim schválená dotace ve výši 29.000,- Kč.
Místostarosta p. Ing. Horník, DiS. – můžeme být rádi, že se rozběhla mládež, je tam skoro 30
dětí, ta dotace je na jejich podporu při učení, nějaké prostředky na jejich vybavení apod. Děti
se zapojují do soutěží a baví je to, takže máme alespoň nějaké nástupce. Ta dotace je pro děti
a ne pro výjezdovou nebo dobrovolnou jednotku.
P. starosta – nikdo nemá připomínky ani jiný návrh, než jak navrhla rada, tak nechám
hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 60.000,- Kč, pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Toužim, Sídliště 428,
Toužim, na nákup dresů, triček, teplákových souprav, vzduchovky, terčů, tří vycházkových
uniforem pro funkcionáře, televize k výuce, školení a preventivně výchovné činnosti, na
financování pohonných hmot při dopravě na soutěže a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 5/2/2020 bylo schváleno.
Zapsaný spolek Živý zámek Toužim, Na Výsluní 346, Toužim, požaduje dotaci ve
výši 70.000,- Kč, rada navrhuje poskytnout částku 65.000,- Kč. V loňském roce byla Živému
zámku Toužim schválená dotace ve výši 49.000,- Kč a dále jim byl schválen finanční dar ve
výši 30.000,- Kč na vybudování přístřešku.
P. starosta – nikdo nemá připomínky ani jiný návrh, než jak navrhla rada, tak nechám
hlasovat.
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Návrh usnesení č. 6/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 65.000,- Kč, pro
zapsaný spolek Živý zámek Toužim, Na Výsluní 346, Toužim, na náklady na honoráře za
vystoupení při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, na zapůjčení techniky, ozvučení, na
financování dopravy a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této
dotace.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 6/2/2020 bylo schváleno.

K bodu 7 :

Informace o výsledku hospodaření města Toužim v roce 2019.

P. starosta uvedl projednání tohoto bodu a předal slovo pí Krátké, rozpočtářce města
Toužim. Pí Krátká uvedla, že na dnešním zasedání je podána pouze zpráva o hospodaření
města za rok 2019 a závěrečný účet se bude schvalovat do konce června.
Celkové příjmy po konsolidaci jsou naplněny na 136,57 % upraveného rozpočtu
v celkové výši 88.078.157,08 Kč. Daňové příjmy jsou naplněny na 145,84 % upraveného
rozpočtu v celkové výši 71.903.416,52 Kč. Nedaňové příjmy jsou naplněny na 108,76 %
upraveného rozpočtu v celkové výši 6.290.557,96 Kč. Kapitálové příjmy jsou naplněny v
celkové výši 527.290,- Kč, schválený rozpočet u kapitálových příjmů byl 50.000,- Kč. Město
Toužim přijalo dotace v celkové výši 9.356.893,60 Kč. Jednalo se o dotace na výkon státní
správy a na financování veřejného opatrovnictví, výkon sociální práce, na zajištění sociální
služby Pečovatelské služby Toužim, na opravu městského opevnění ve Vodní ulici a na
opravu kaple sv. Kříže v areálu zámku, na volby do Evropského parlamentu, na rekonstrukci
Tepelské ulice, na pořízení dopravního automobilu pro JSDH, na nový automobil pro
pečovatelskou službu, na vybavení pomůcek pro přesun klientů včetně podpory jejich
bezpečí, na obědy do škol a na projekty Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání.
Výdaje po konsolidaci byly čerpány ve výši 88,08 % upraveného rozpočtu v celkové
výši 81.733.425,74 Kč. Z toho běžné výdaje byly čerpány na 88,95 % upraveného rozpočtu
v celkové výši 55.805.920,32 Kč.
Běžné výdaje dle odvětvového třídění:
1) Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ve výši 2.037.992,- Kč. Jednalo se především
o výdaje za nákup krmiva pro opuštěné a nalezené psy, za veterinární služby, za umístění
nalezených psů do útulku, za deratizaci na Hájence a dary na kastraci koček a kocourů.
Dále byla poskytnuta zápůjčka Městským lesům Toužim na jejich provoz.
2) Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ve výši 643.388,- Kč. Jednalo se především o
výdaje na inzerci v deníku Deník západní Čechy, finanční příspěvek pro Infocentrum
Toužim a laboratorní rozbory splaškové vody v obci Prachomety.
3) Služby pro obyvatelstvo ve výši 35.762.387,- Kč. Jednalo se především o výdaje na
provoz příspěvkových organizací zřízených městem Toužim ve výši 26.800.000,- Kč, na
činnost Základní knihovny Toužim ve výši 1.050.000,- Kč, na opravu kulturních památek
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ve výši 2.307.000,- Kč, dotace sportovním oddílům a zájmovým organizacím ve výši
322.000,- Kč, odvoz recyklovaného odpadu ve výši 649.000,- Kč, návrh na změnu
územního plánu ve výši 151.000,- Kč, finanční dary ve výši 56.000,- Kč a oslavy města
Toužim byly ve výši 741.000,- Kč.
4) Sociální věci a politika zaměstnanosti ve výši 1.336.009,- Kč. Jednalo se především o
výdaje na pečovatelskou službu a na dotace v oblasti sociálních služeb.
5) Bezpečnost státu a právní ochrana ve výši 1.242.300,- Kč. Jednalo se především o výdaje
na činnost Městské policie Toužim a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Toužim.
6) Všeobecná veřejná správa a služby ve výši 14.783.841,- Kč. Jednalo se především o
výdaje na činnost zastupitelstva, na činnost místní správy, pojištění majetku města,
služebních vozidel, zaměstnanců a členů výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů a
výdaje na odvod DPH.
Kapitálové výdaje byly čerpány na 86,28 % v celkové výši 25.927.505,42 Kč.
Mezi větší investice patří:
Rekonstrukce ulice Tepelská včetně veřejného osvětlení
Rozšíření komunikace včetně VO v Toužimi, č. p. 164
Výstavba smíšené cyklostezky chodníku z Toužimi směrem
k místnímu hřbitovu a oprava parkoviště před hřbitovem
Zateplení soklů budovy ZŠ Toužim – pavilon B
Zhotovení přípojky plynu, zateplení podkroví a vytápění objektu
v Toužimi, č. p. 508 (na autobusovém nádraží)
Zpracování PD pro vybudování sběrného dvora
Investiční dotace pro HZS Karlovarského kraje
Pořízení nového automobilu pro pečovatelskou službu
Pořízení nového hasičského automobilu
Investiční příspěvek pro TSM Toužim a Základní školu Toužim
Výstavba nového výtahu v budově MěÚ
Výměna dveří a zárubní v budově MěÚ

10.292.980,- Kč
537.141,- Kč
8.400.159,- Kč
648.800,- Kč
308.044,- Kč
263.973,- Kč
197.082,- Kč
252.365,- Kč
910.220,- Kč
1.517.500,- Kč
1.543.711,- Kč
889.798,- Kč

Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2019 činil 77.742.842,43 Kč a stav na bankovním účtu
sociálního fondu byl ve výši 179.927,34 Kč.
Hospodaření města Toužim skončilo k 31. 12. 2019 s přebytkem ve výši 6.344,731,34 Kč.
Přebytek byl ovlivněn vyšším naplněním kapitálových i běžných příjmů na více jak 100 %.
Účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 skončil se ziskem ve výši 28.308.774,68 Kč.
Výnosy činily 83.611.700,91 Kč a náklady 55.302.926,23 Kč.
P. starosta – děkuji pí Krátké a poprosím předsedu finančního výboru, zda má nějaké
doplňující informace.
Zastupitel p. Ing. Ženíšek – děkuji, bez připomínek, zpráva byla perfektní.
P. starosta – děkuji, má někdo nějaké dotazy? Nikdo.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření města Toužim za rok 2019.
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K bodu 8 :

Informace o opravě rozpočtu města Toužim z důvodu změny rozpočtové
skladby.

P. starosta uvedl projednání tohoto bodu a předal slovo pí Krátké, rozpočtářce města
Toužim. Pí Krátká uvedla, že Vyhláškou Ministerstva financí č. 343/2019 Sb. ze dne 16. 12.
2019 se změnila Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů, došlo od 1. 1. 2020 ke zrušení položky 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity a
přejmenování položky 1342 – dříve Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, nově Poplatek
z pobytu. Z uvedeného důvodu dojde u schváleného rozpočtu u položky 1345 – Poplatek
z ubytovací kapacity – 10.000,- Kč k opravě na položku 1342 – Poplatek z pobytu – 10.000,Kč. Touto opravou rozpočtové skladby nebude ovlivněna výše schváleného rozpočtu, neboť
se změní pouze položka.
P. starosta – děkuji pí Krátké, není to žádné rozpočtové opatření, jen se opraví to číslo rozpočtová skladba.
Zastupitelstvo bere na vědomí opravu schváleného rozpočtu na rok 2020
z důvodu novelizace rozpočtové skladby.

K bodu 9 :

Informace o Inventarizační zprávě o výsledku inventarizace majetku a
závazků k 31. 12. 2019.

Pí Šnoblová předložila zastupitelstvu Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace
majetku a závazků k datu 31. 12. 2019. Inventarizace proběhla na základě radou schváleného
plánu inventur na rok 2019, dle kterého byla provedena periodická inventura veškerého
hmotného a nehmotného majetku a finančního majetku k datu 31. 12. 2019. Inventarizace
byla zahájena 11. 12. 2019 a ukončena 14. 2. 2020 Inventarizační zprávou, kterou všichni
zastupitelé obdrželi. Některé dílčí inventarizační komise navrhli vyřazení poškozeného
dlouhodobého hmotného a drobného majetku. Návrhy projednala likvidační komise a předala
radě města. Rada projednala vyřazení drobného majetku v hodnotě do 20.000,- Kč, za
jednotlivé položky a schválila jejich vyřazení.
Provedením řádné periodické inventarizace majetku a závazků města nebyly zjištěny
žádné inventarizační nebo zúčtovatelné rozdíly. Na závěr všem, co se zúčastnili inventarizace,
poděkovala.
Zastupitelstvo bere na vědomí Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace
majetku a závazků k datu 31.12.2019.
K bodu 10 : Projednání záměru na směnu pozemků.
Dne 23. 3. 2020 rada projednala žádost Ing. Jana Růžičky, Beroun č. p. 1, 364 61
Teplá, IČO: 7512 8659, o směnu pozemků bez doplatku z důvodu scelení vlastnictví. Nabízí
tyto pozemky, které navazují na lesní pozemky města Toužim:
- parc. č. 574/2, o výměře 935 m2 – lesní pozemek, v k. ú. Bezděkov u Prachomet
- parc. č. 950/10, o výměře 3.293 m2 – lesní pozemek, v k. ú. Bezděkov u Prachomet
- parc. č. 1180/2, o výměře 1.437 m2 – lesní pozemek, v k. ú. Bezděkov u Prachomet
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Na pozemku parc. č. 574/2 byla provedena mírná probírka a na pozemku parc. č.
950/10 se nachází cca 50 let starý porost borovice.
Za výše uvedené pozemky požaduje pozemek parc. č. 276/3, o výměře 5.097 m 2 –
trvalý travní porost, v k. ú. Branišov a pozemek parc. č. 342, o výměře 556 m2 – ostatní
plocha. Prvně zmíněný pozemek má v současné době propachtován společnost NB product, s.
r. o. a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024.
Jelikož se rada jednoznačně neshodla, zda schválit či zamítnout záměr na směnu
pozemků, proto schválila tuto žádost předložit k projednání do Zastupitelstva města Toužim.
P. starosta – děkuji, my jsme se neshodli a důvod je tam jeden zásadní. To je fakt, že od 1. 1.
2020 má společnost NB product, s. r. o. propachtován ten velký pozemek a změna nebo zásah
do pachtu by znamenala i zásah do blokace společnosti a všeho možného co na to navazuje. P.
Ing. Růžička předkládal svoji žádost o pronájem pozemků již někdy v září a dobře věděl, že
pachtovní smlouvy končí ke konci roku. Tuto žádost předložil až po 1. 1. 2020, kdy už byly
projednány a případně i uzavřeny nové pachtovní smlouvy. Přijde mi to zvláštní, když věděl,
že smlouvy budou končit, mělo se to řešit před tím. Teď už bych do toho nezasahoval.
Zastupitel p. Ing. Ženíšek – byl by pro město v rámci této směny nějaký profit, zda by byla
směna pro město výhodná, zda jsou tam nějaká pozitiva?
P. starosta – pozitiva snad jen asi v tom, že jsou požadovány metry za metry, což téměř
odpovídá, přičemž lesní pozemky se oceňují s tím, co na nich roste. Takže nechce koruny na
koruny, ale metry na metry. Pokud porost bude v nějakém stavu, tak rozdíl je v ceně dřeva.
Zastupitel p. Petr Vlček – my dostáváme něco za to propachtování?
P. starosta – ano, my dostáváme pachtovné.
Zastupitel p. Petr Vlček – a když budeme mít nějaký pozemek, kde budou stromy, tak je tam
nějaká starost o to.
P. starosta – když bychom to dostali do vlastnictví, tak by se stali předmětem nájmu pro
městské lesy, protože se o ně musíme starat. Takže by to bylo součástí nájemného, které platí
městské lesy městu.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – důvod, který uvádí p. starosta je rozumný a v současné době,
bychom směnu neměli provádět.
Občan ***** – pokud má město zájem o směnu, tak by se tomu v budoucnu mělo věnovat.
P. starosta – kdybychom na tom měli eminentní zájem, tak bychom tu směnu vyvolávali my.
V tuto chvíli buď budeme souhlasit se směnou, nebo nebudeme. Není to primárně o tom, že
by město nutně potřebovalo směnit pozemky za nějaké jiné.
Návrh usnesení č. 7/2/2020:
Zastupitelstvo zamítá záměr na směnu pozemků parc. č. 574/2, o výměře 935 m2, parc.
č. 950, o výměře 3.293 m2 a parc. č. 1180/2, o výměře 1.437 m2 vše v k. ú. Bezděkov u
Prachomet za pozemky města Toužim parc. č. 276/3, o výměře 5.097 m2 a parc. č. 342, o
výměře 556 m2 vše v k. ú. Branišov.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 7/2/2020 bylo schváleno.
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K bodu 11 : Projednání návrhu stavební komise.
P. starosta vyzval pí Šnoblovou, aby seznámila zastupitelstvo s návrhem stavební
komise a předal jí slovo. Stavební komise projednala a předložila k projednání tři žádosti o
prodej pozemků v majetku města Toužim.
a) Pan ***** ********, bytem ****************, ****************, požádal o
odkoupení části pozemku parc. č. 1088/1 v k. ú. Lachovice, za účelem vybudování zahrady.
V současné době vlastní mimo jiné pozemky parc. č. st. 42 a 1088/8 v k. ú. Lachovice.
Rada města dne 24. 2. 2020 schválila záměr na prodej části pozemku parc. č. 1088/1
v k. ú. Lachovice a následně byl vypracován geometrický plán, na základě něhož vznikl nový
pozemek parc. č. 1088/19 – ostatní plocha, o výměře 620 m2 v k. ú. Lachovice.
Komise doporučuje prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1088/19 – ostatní
plochy, o výměře 620 m2 v k. ú. Lachovice, za kupní cenu 60,- Kč/m2, za účelem vybudování
zahrady, ***** *************, 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.
P. starosta – doplnil pí Šnoblovou a upřesnil umístění pozemku.
Zastupitel p. Vrána – není tam cesta, nebo nějaký problém?
P. starosta – ne, cesta vede jinudy, a žádný problém tam není, bylo to dopředu projednáno i
s ********* (vlastníkem sousedního pozemku), jinak by ten pozemek měl jiný tvar.
Návrh usnesení č. 8/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 1088/19 – ostatní plochy, o výměře
620 m2 v k. ú. Lachovice, za kupní cenu 60,- Kč/m2, za účelem vybudování zahrady,
*********, 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

13
0
0

Usnesení č. 8/2/2020 bylo schváleno.
b) Pan ****** ******, bytem **************, *********, požádal o odkoupení
částí pozemků parc. č. 788/1 a 788/20 v k. ú Komárov u Štědré, za účelem rozšíření zahrady.
Žadatel vlastní sousední pozemek parc. č. st. 79 o výměře 419 m2 v k. ú. Komárov u Štědré.
Rada města dne 9. 3. 2020 schválila záměr na prodej částí pozemků parc. č. 788/1 a
788/20 v k. ú. Komárov u Štědré a následně byl vypracován geometrický plán, na základě
něhož vznikl nový pozemek parc. č. 788/20 – ostatní plocha, o výměře 92 m2 v k. ú. Komárov
u Štědré.
Komise doporučuje prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 788/20 – ostatní plochy,
o výměře 92 m2 v k. ú. Komárov u Štědré, za kupní cenu 60,- Kč/m2, za účelem rozšíření
zahrady, ****** ******, bytem ***************, **************, s tím, že kupující
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uhradí vypracování geometrického plánu, správní poplatek na návrh na vklad ve výši 2.000,Kč a daň z nabytí nemovitých věcí.
P. starosta – doplnil pí Šnoblovou a upřesnil umístění uvedeného pozemku.
Návrh usnesení č. 9/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 788/20 – ostatní plochy, o výměře 92
m2 v k. ú. Komárov u Štědré, za kupní cenu 60,- Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady,
********* ********, 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

13
0
0

Usnesení č. 9/2/2020 bylo schváleno.
c) Myslivecký spolek Bažantnice Kosmová, Za Rybníkem 464, 364 01 Toužim, IČO:
4769 9949, požádal o odkoupení objektu bývalé hasičské zbrojnice bez čp/če stojící na
pozemku parc. č. st. 11/1, o výměře 1.416 m2 v k. ú. Kosmová.
Tato zájmová budova nebyla však zapsaná v katastru nemovitostí, proto byl
vypracován geometrický plán č. 170-9/2020, na základě kterého, byl uvedený pozemek
rozdělen na pozemek parc. č. st. 11/1 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 172 m2 a
pozemek parc. č. 1511 – ostatní plochu o výměře 1.244 m2 v k. ú. Kosmová. Dále byl
vypracován znalecký posudek, dle kterého byla stanovena zjištěná cena ve výši 126.380,- Kč.
Náklady spojené s prodejem představují částku 9.000,- Kč (geometrický plán na oddělení
pozemku 4.000,- Kč a znalecký posudek 5.000,- Kč).
Komise doporučuje prodej nově vzniklého pozemku parc. č. st. 11/1 – zastavěné
plochy a nádvoří, o výměře 172 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba v k. ú.
Kosmová, za kupní cenu 135.380,- Kč, Mysliveckému spolku Bažantnice Kosmová, Za
Rybníkem 464, 364 01 Toužim, IČO: 4769 9949, s tím, že kupující uhradí správní poplatek
na návrh na vklad ve výši 2.000,- Kč a daň z nabytí nemovitých věcí.
P. starosta – doplnil pí Šnoblovou a upřesnil umístění pozemku se stavbou.
Zastupitel p. Bc. Hrůza – vzhledem k tomu o jaký objekt se jedná, můžeme být rádi, že je
odhad takový a že si ten objekt někdo vezme do vlastnictví a bude se o něj starat, protože by
nám to také mohlo spadnout na hlavu. Jsem rád, že má o to někdo zájem a s cenou jsem také
spokojený.
Zastupitelka pí Šambergerová – osadní výbor o tom ví?
P. starosta – ano, ten o tom ví, oni tam měli uložené nějaké lavice.
Zastupitel p. Petr Vlček – nikdo jiný o to zájem nemá?
P. starosta – nikdo jiný se nepřihlásil.
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Návrh usnesení č. 10/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje prodej nově vzniklého pozemku parc. č. st. 11/1 – zastavěné
plochy a nádvoří, o výměře 172 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba v k. ú.
Kosmová, za kupní cenu 135.380,- Kč, Mysliveckému spolku Bažantnice Kosmová, Za
Rybníkem 464, 364 01 Toužim, IČO: 4769 9949, s tím, že kupující uhradí správní poplatek
na návrh na vklad ve výši 2.000,- Kč a daň z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 10/2/2020 bylo schváleno.
K bodu 12 : Projednání návrhu na vyřazení majetku.
Likvidační komise města Toužim doporučuje a navrhuje vyřadit poškozený kopírovací
stroj AFICIO 2016 RICOH, inv. č. 0402, pořízený v roce 2005 za částku 64.759,80 Kč,
z účetní evidence města Toužim.
Používáním a stářím je nevyhovující, byla zjištěna závada a oprava by byla
nerentabilní. Navrhujeme předat na sběrný dvůr TSM Toužim, p. o., k likvidaci.
Návrh usnesení č. 11/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení poškozeného kopírovacího stroje AFICIO 2016
RICOH, inv. č. 0402, pořízeného v roce 2005 za částku 64.759,80 Kč, z účetní evidence
města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 11/2/2020 bylo schváleno.
Zastupitelstvo projednalo návrh ZŠ Toužim, p. o., na vyřazení poškozeného
Konvektomatu Digital 1011 si, inv. č. 453810, pořízeného v roce 1999 za částku 200.970,Kč.
Společnost ProGast S N v. o. s. Gastrozařízení, Bezručova 200, Velká Hleďsebe, na
základě provedení revize stroje doporučuje vyřazení z provozu, důvodem je zastaralá
technologie, nedostupnost náhradních dílů, poškození instalace a devastující mechanické
poškození.
Návrh usnesení č. 12/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení poškozeného Konvektomatu Digital 1011 si, inv. č.
45 38 10, pořízeného v roce 1999 za částku 200.970,- Kč, z účetní evidence ZŠ Toužim.
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Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 12/2/2020 bylo schváleno.
K bodu 13 : Projednání návrhu na změny obecní hranice mezi k. ú. Vidžín a k. ú.
Dobrá Voda u Toužimi včetně projednání Dohody o změně hranice obcí.
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Odbor obnovy katastrálního operátu zahájilo na
části katastrálního území Vidžín obce Úterý obnovu katastrálního operátu novým mapováním.
Revizí společné obecní hranice navrhuje příslušný katastrální úřad změnu krajské hranice
opravou obecní hranice Úterý – Toužim, kterou tvoří střed stávajícího Telecího potoka
nacházejícího se na pozemku p. č. 1950 v k. ú. Dobrá Voda u Toužimi. Po zaměření v terénu
obecní (krajské) hranice mezi k. ú. Vidžín a k. ú. Dobrá Voda u Toužimi se mění výměra
takto: k. ú. Dobrá Voda u Toužimi „přichází“ o 503,31 m2 a „získává“ 980,88 m2, celkově se
tedy výměra v k. ú. Dobrá Voda u Toužimi zvětší o 477,57 m2.
K provedení této změny je třeba uzavřít Dohodu o změně hranice obcí mezi městem
Úterý a městem Toužim.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – známe stanovisko města Úterý?
P. starosta – zatím ne, ale tam to také budou projednávat, a aby to mohlo být platné, tak to
musí schválit obě zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 13/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje změny obecní hranice mezi k. ú. Vidžín a k. ú. Dobrá Voda u
Toužimi tak, že obecní hranice bude tvořit střed stávajícího Telecího potoka nacházející se na
pozemku parc. č. 1950 v k. ú. Dobrá Voda u Toužimi, čímž se celková výměra k. ú. Dobrá
Voda u Toužimi zvětší o 477,57 m2; zároveň zastupitelstvo schvaluje Dohodu o změně
hranice obcí, mezi městem Úterý a městem Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 13/2/2020 bylo schváleno.
K bodu 14 : Projednání návrhu na změny katastrální hranice mezi k. ú. Třebouň a k.
ú. Políkno u Toužimi a mezi k. ú. Bezděkov u Prachomet a k. ú. Branišov.
a) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka
Karlovy Vary (dále SPÚ), zahájila Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebouň s částí k. ú.
Políkno u Toužimi a dále Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bezděkov u Prachomet.
Z podnětu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, došlo k návrhu na změnu průběhu katastrální
hranice mezi k. ú. Třebouň a k. ú. Políkno u Toužimi. Změna této katastrální hranice je
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navrhovaná u železniční dráhy spojující Toužim a Luhov. Stávající katastrální hranice vede
zemědělskými pozemky. Nově navržená katastrální hranice bude tvořena jižním krajem
železniční dráhy. Pozemky parc. č. 1626, 1354/3, 1361/5, 1361/1, 1374/2, 1361/4, 1375,
1625/1, 1354/5, 1354/4, 1354/8, 1374/1, 1374/3, 1361/3, 1625/2, 1354/2, 1341, 1333/2,
1354/9, 1354/2, 1354/1, 1619/2, 1619/3, 1619/4, 1205/9, 1624/1, 1205/2, 1205/4, 1207,
1205/3, 1205/5, 1199/2, 1624/2, 1205/6, 1205/7, 1205/12, 1205/13, 1630 a 1205/1 z k. ú.
Políkno u Toužimi přejdou do k. ú. Třebouň.
Návrh usnesení č. 14/2/2020:
Zastupitelstvo schvaluje změny katastrální hranice mezi k. ú. Třebouň a k. ú. Políkno
u Toužimi tak, že pozemky parc. č. 1626, 1354/3, 1361/5, 1361/1, 1374/2, 1361/4, 1375,
1625/1, 1354/5, 1354/4, 1354/8, 1374/1, 1374/3, 1361/3, 1625/2, 1354/2, 1341, 1333/2,
1354/9, 1354/2, 1354/1, 1619/2, 1619/3, 1619/4, 1205/9, 1624/1, 1205/2, 1205/4, 1207,
1205/3, 1205/5, 1199/2, 1624/2, 1205/6, 1205/7, 1205/12, 1205/13, 1630 a 1205/1 z k. ú.
Políkno u Toužimi přejdou do k. ú. Třebouň.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 14/2/2020 bylo schváleno.
b) Z podnětu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, došlo k návrhu na změnu průběhu katastrální
hranice mezi k. ú. Bezděkov u Prachomet a k. ú. Branišov. Změna této katastrální hranice je
navrhovaná u Bezděkovského potoka. Stávající katastrální hranice vede po loukách, pak
probíhá přes Bezděkovský potok a vrací se zpět přes potok a zpět na louku. Nově navržená
katastrální hranice bude tvořena severním krajem Bezděkovského potoka. 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 vystoupí z komplexní pozemkové úpravy Bezděkov u Prachomet.
Návrh usnesení č. 15/2/2020:
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 a pozemek parc. č. 1080/1 z k. ú. Bezděkov u Prachomet vystoupí
z komplexní pozemkové úpravy Bezděkov u Prachomet.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 15/2/2020 bylo schváleno.
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K bodu 15 : Projednání personálních změn Osadního výboru v Dobré Vodě.
P. starosta informoval zastupitelstvo o navrhovaných personálních změnách. Osadní
výbor v Dobré Vodě navrhuje:
-

odvolat současného předsedu Osadního výboru v Dobré Vodě p. Mgr. Jaromíra Kos
Jirásku,
jako nového člena Osadního výboru v Dobré Vodě Věru Ducamp, trvale bytem Dobrá
Voda č. p. 10,
na funkci předsedy Osadního výboru v Dobré Vodě p. Ralfa Ducamp, trvale bytem Dobrá
Voda č. p. 10.

Zastupitel p. Ing. Ženíšek – p. Ralf Ducamp je občanem České republiky?
P. starosta – ano, je a je i členem osadního výboru.
P. starosta – teď bych dal slovo pí Ducamp.
Občanka pí Ducamp – my bydlíme 15 let v Dobré Vodě, můj muž se zajímá o to, aby se
v Dobré Vodě dělaly hezké věci, aby vesnička byla hezká. My jsme tam velmi rádi, s lidmi
z panelového domu máme dobré kontakty, jsme tam spokojení. Naše přání je takové, aby se
v Dobré Vodě udělaly hezké věci, budeme dělat brigády, budeme mluvit o věcech, které
můžeme navrhnout a tím pádem si pomáhat.
Návrh usnesení: č. 16/2/2020:
Zastupitelstvo odvolává k 31. 5. 2020 p. Mgr. Jaromíra Kos Jirásku z funkce člena a
předsedy Osadního výboru v Dobré Vodě a jako nového člena Osadního výboru v Dobré
Vodě volí Věru Ducamp, trvale bytem Dobrá Voda č. p. 10 a do funkce předsedy Osadního
výboru v Dobré Vodě volí dosavadního člena Ralfa Ducamp, trvale bytem Dobrá Voda č. p.
10, s platností od 1. 6. 2020.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 16/2/2020 bylo schváleno.

K bodu 16 : Diskuze.
Zastupitelka pí Mgr. Škrabánková – děkuji za umístění odpadkových košů ve Žlutické ulici.
Zastupitel p. Petr Vlček – nejmenovaná občanka mi upozornila na nepořádek v Pivovarské
ulici, objevilo se to i na sociální síti včetně ************, která to také komentovala a
stěžovala si na to. Je v plánu tam umístit kameru?
P. starosta – v plánu to určitě je a to v rámci rekonstrukce Pivovarské a Družstevní ulice. I
tuto oblast chceme mít monitorovánu kamerovým systémem, protože v této ulici je
dlouhodobě nepořádek. V ulici jsou dva domy, kde jsou obecní byty a ve kterých bydlí
sociálně slabší občané, kteří tam dělají, to co tam dělají. Řešilo se to už několikrát, na ulici si
dělají fotbalové hřiště, na chodníku si rozbalí stolek a udělají si tam mejdan, nehledě na to, že
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je jim jedno, jestli jim v autě hraje hudba nahlas, jestli na sebe hulákají, jestli na sebe
pokřikují slušně nebo sprostě. Je to trošku problematická oblast, zvláště u domu č. p. 114.
Paní doktorka si stěžovala, domnívám se, na okolí kostela, kde bývaly také obdobné
problémy, ale teď už to není takové, jaké to bývalo.
Zastupitel p. Vrána – teď už je to lepší.
P. starosta – tady u č.p. 114 a na křižovatce dolů do Radniční, tam je to opravdu očistec.
Městská policie tam chodí, teď už mají i odpolední směny, tak se to snad zlepší. Za mnou byli
také občané této ulice, neřešíme to poprvé.
Zastupitel p. Petr Vlček – Živý zámek si v areálu zámku vybudoval přístřešek a už jej někdo
poškodil, i tam se uvažuje o umístění kamery?
P. starosta – tam je problém s přenosem dat, protože kamery potřebuji napájení a datovou
linku na přenos nebo alespoň bezdrátově to spojit s obcí. V tom areálu sice elektrika je, ale
oni jí vypínají, tak jak potřebují. Tam je potíž jak děti tráví volno u kašny a projdou kolem
restaurace U Čápa, tak nemají nic jiného na práci, než házet kameny přes zeď a tam to
bohužel padá nejenom na ten přístřešek, ale i na střechu z pálené krytiny. Už se tam musela
vyměnit spousta tašek.
Zastupitelka pí Šambergerová – často tam jezdí policie, kontroluje to, ale uhlídat se to nedá.
Zastupitel p. Vrána – těch kamer, ať je raději míň, je to pořád nějaké sledování.
P. starosta – zabránit tomu, aby tam nikdo nic neházel, je opravdu těžké. Oni se tam stále
snaží dobývat, takže stále zaděláváme nějaké otvory a oni nám je stále vybourávají. Zkusím
se domluvit s *********, byl jsem se tam na to podívat, je to nová věc a už je poškozená.
Zastupitel p. Petr Vlček – neuvažuje se v souvislosti s dnešním dění o nějaké změně
rozpočtu? Od státu nepřijde zřejmě tolik peněz, kolik se čekalo.
P. starosta – v současné době jsme pozastavili takové věci, které nemáme nasmlouvané.
Takže věci nasmlouvané se letos zrealizují a podle průběhu daní, pak budeme vědět, zda
pokračovat i v těch věcech, které jsou v rozpočtu a budeme na ně mít díky plnění daní, peníze.
Pokud ne, tak se prostě nezrealizují.
Zastupitel p. Vrána – nemohlo by se na podzim vyčistit čapí hnízdo?
P. starosta – něco se tam stalo, ale nevím co, byla tam vidět nějaká boule.
Zastupitel p. Vrána – oni to rozebrali straky a teď jim tam roste tráva a čápi to nedokáží
odstranit.
P. starosta – oni tady byli v pondělí a pak zase zmizeli. Budu muset se domluvit s hasiči,
protože naše plošina tam nedosáhne.
Občan ***** – vyjádřil se k nepořádku v Pivovarské ulici a u márnice a zkritizoval firmu,
která restaurovala dveře v kostele.
P. starosta – podívám se na to. Pokud se jedná o vrata do sousedního objektu, budou také
opravena. Prostor kolem kostela bude rovněž předmětem rekonstrukce a uvažuje se tam o
umístění kamery. Vím, že to není všespásné, ale je to alespoň něco, co nám dává do ruky
nějaký nástroj vůči těm, kteří nám tady vylepšuji prostředí a nutí nás stále dokola opravovat
věci, které zničí. Ono to souvisí i s tím nepořádkem, který už tady byl zmiňován.
Zastupitel p. Petr Vlček – když už to tady zaznělo, když víme, kdo dělá ten nepořádek, tak
bych byl pro změnu nájemní smlouvy, s podmínkami, kdyby porušoval veřejný pořádek.
P. starosta – obávám se, že toto nepůjde, neboť práva nájemníků jsou tak posílena občanským
zákoníkem, že to tak jednoduché úplně není. On má platnou stávající smlouvu a my můžeme
předložit změnu nájemní smlouvy, ale když s ní nebude souhlasit, tak s tím můžeme
maximálně jít k soudu a domáhat se toho, zda ta smlouva je průchozí či není. To samé je i při
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změně nájmu. Nás už také napadlo, že bychom na ně tlačili přes bydlení, když jiná páka na ně
není, otázka je vystěhovat když? Není to jednoduché a smlouvy jsou na dobu určitou.
Zastupitel p. Petr Vlček – chci se zeptat na restaurování dveří, vznášel jsem tenkrát dotaz, a
bylo mi sděleno, že firma, která bude opravovat dveře kostela má na to oprávnění. To mi tedy
zajímá, jak to tam vypadá a pokud vím, tak máme kontrolní mechanizmy, tuším p. Kokeš, tak
by asi měl zafungovat.
P. starosta – já sám jsem tam osobně ještě nebyl, byl se tam podívat p. Kokeš, pracovník,
který je pověřen touto činností. Nevím o takovýchto problémech a ani mě o tom p. Kokeš
neinformoval, takže se na to podívám a uvidíme jaká je skutečnost a stav té věci.
Zastupitelka Mgr. Škrabánková – cyklostezka z Toužimi na hřbitov je hojně využívaná a
chtěla bych se zeptat, zda je v plánu vybudování laviček.
Místostarosta p. Ing. Horník, DiS. – lavičky už se tam staví.
P. starosta – tři lavičky včetně košů, u zahrádek, za mostem a u parkoviště. Osvětlení tam
nebude, protože je to využívané převážně přes den.
Zastupitelka Mgr. Škrabánková – tak to se omlouvám.
Občanka pí Mgr. Wernerová – na jaké cestě je voda Prachomety – Bezděkov.
P. starosta – je to tak, jak jsem už to tady říkal několikrát, a ten postup potvrdil i vedoucí
zdejšího střediska VaK, který jej sdělil *******. Tak jak se tady posledně zmiňovalo, že je to
váš tiskový mluvčí.
Občanka pí Mgr. Wernerová – není.
P. starosta – v současné době to má na stole VaK Karlovy Vary, který bude prověřovat trasu,
jestli se to napojí na vodojem v Kosmové nebo na vodojem v Třebouni. Je to odvislé od
nějakého množství vody, které se spotřebuje a o vydatnosti zdroje v Kosmové. Tam by se to
muselo celé převrátit, protože voda teče do Kosmové a pak by musela téct na druhou stranu.
Anebo od toho Třebouňského, kde je tedy vody dost, je to o kousek dál. Teď momentálně se
prověřuje nějaká takováto technická možnost a pak se bude hledat trasa, kudy vést vodovod a
pak se může začít projektovat. Já to tady tvrdím od začátku, že to má svoji posloupnost a že to
ze dne na den není. Já v tom dělám, to co můžu, zázrak nedokážu. Předal jsem to VaK
Karlovy Vary a investiční komisi, to jsem vám slíbil, a VaK, který toto zajišťuje, si to vzal a
pracuje na tom.
Občanka pí Mgr. Wernerová – kdybych se nezeptala, tak prakticky o tom nevím vůbec nic.
P. starosta – já proti vašemu dotazu nic nemám, to je v pořádku, že se ptáte. Až bude něco
dalšího, tak budete první, kterou já budu informovat a myslím, že to poznáte i sami, protože
vás začnou oslovovat pracovníci z projekční kanceláře z VaKu, kteří budou sondovat, kdo se
připojí a kdo se nepřipojí, jestli to má význam nebo ne. Ano budete namítat, že máte přece ten
papír s podpisy, ale doba se mění, občas se mění i majitelé nemovitostí. Přesto si to ti
projektanti projdou ještě jednou. Určitě to poznáte, a pokud se k nám dostane nějaká nová
informace ohledně vodovodu Prachomety – Bezděkov, budete včas informována.
K bodu 17 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast a v 19:05 hodin ukončil
zasedání zastupitelstva s tím, že další zasedání bude 25. 6. 2020 a buďto tady nebo na úřadě.
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Zapsal: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 20. května 2020

Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

…………..…………

Bc. Robert HRŮZA

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

…..…………………

Ing. Jiří ŽENÍŠEK

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

…..…………………

Ověřovatelé:
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