MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 1/2020
Datum: 24. 2. 2020
Č.j.: 746/20/PCh
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim č. 1
konaného dne 20. února 2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Toužim
Přítomni: Dle prezenční listiny je od začátku zasedání přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluveni: Bc. Robert Hrůza, Jiří Schierl

Program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrženého programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva předsedy kontrolního výboru
5. Zpráva předsedy finančního výboru
6. Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro HZS Karlovarského kraje
7. Projednání OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8. Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle NV č. 338/2019 Sb.
9. Projednání zprávy o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s. r. o. v roce 2019
10. Diskuze
11. Závěr

K bodu 1 :

Zahájení

P. starosta zahájil v 17:08 hodin zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen
„zastupitelstvo“), přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva, hosty a zvláště děti ze zdejší
základní školy. 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.
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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 programu zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 1/1/2020:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 1/1/2020 bylo schváleno.

K bodu 3 :

Volba ověřovatelů zápisu.

P. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pí Romanu Šambergerovou a p. Jana Vlčka
a o návrzích nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/1/2020:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

pí Romanu Šambergerovou
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 2/1/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/1/2020:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

p. Jana Vlčka
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 3/1/2020 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.
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Kontrolní výbor zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích provedl na jednání dne
17. 2. 2020 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady města v uplynulém období.
Zasedání zastupitelstva
Rada města zadala vypracování analýzy možností využití komplexu areálu Domova
mládeže v Toužimi a vypracování zaměření areálu včetně geodetického zaměření přilehlých
pozemků.
- úkol trvá, termín plnění je červen 2020
Zastupitelstvo na zasedání dne 12. 12. 2019 projednávalo situaci ohledně vodovodu v
Prachometech. Po rozsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto projednat s občany Prachomet a
Bezděkova kolik se jich k zamýšlenému vodovodu připojí a na základě této informace se
začnou provádět další kroky.
- úkolu se ujal Osadní výbor Prachomety
Zastupitelstvo na zasedání dne 12. 12. 2019 projednávalo v rámci rozpočtu města na
rok 2020 situaci ohledně vybudování komunikace a veřejného osvětlení v Tepelské ulici. Po
rozsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto projednat s občany spoluúčast na financování uvedené akce.
- úkol trvá
Schůze rady
Rada města na schůzích od 16. 12. 2020 projednala a schválila:
-

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 924/3 o výměře 594 m2 v k. ú.
Prachomety za účelem sekání trávy – smlouva byla uzavřena

-

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v Toužimi, Sídliště 424 o výměře
14 m2 za účelem provozování ortopedické ordinace – smlouva byla uzavřena

-

uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. 928/7 o výměře 223 m2 v k.
ú. Prachomety se společností Vodafone Czech Republic a. s. za účelem provozu,
údržby a úpravy veřejné mobilní sítě elektronických komunikací – smlouva byla
uzavřena

-

uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku parc. č. 1244/4 a 1244/16
v k. ú. Toužim – smlouva byla uzavřena

P. starosta – co Prachomety k vodovodu?
***** – v Prachometech se všichni přihlásili, všichni souhlasí s vodovodem a seznam byl
odevzdán.
P. starosta – kam byl odevzdán, komu?
***** – vzal si to p. ***** a řekl, že vám to dá, ale vy jste v té době byl na dovolené. Oni
jako strana to měli ve svém programu, já mám kopii toho seznamu. Všichni obyvatelé
Prachomet jsou pro vodovod i chalupáři.
P. starosta – já už jsem měsíc v práci a žádný seznam nemám, proto se divím. Na úřadě to
může převzít kdokoliv.
P. starosta – a Bezděkov?
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Zastupitel p. Jan Vlček – Bezděkov to má tady.
Seznam předal p. starostovi.
P. starosta – takže až budeme mít seznam obyvatelů Prachomet, pak budeme pokračovat dál.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – v podstatě toto můžeme považovat za splněné.
P. starosta – ano, můžeme tento úkol posunout do další fáze.
K přednesené zprávě již neměl nikdo připomínky.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.

K bodu 5 :

Zpráva předsedy finančního výboru.

P. starosta požádal předsedu finančního výboru Ing. Jiřího Ženíška k přednesení
zprávy finančního výboru.
Finanční výbor jednal dne 19. 2. 2020 a zabýval se rozpočtovými opatřeními č. 5460/2019 a 1-6/2020.
RO 54/2019 částka 2.000.000,- Kč, poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Toužim
s. r. o. na financování provozu z důvodu výskytu kůrovce.
RO 55/2019 částka 37.000,- Kč, projektové práce vykonané na zakázce „Polyfunkční dům a
veřejné prostranství, celkové řešení, analýza možností využití komplexní
budovy (Domov mládeže).
RO 56/2019 částka 60.000,- Kč, zpracování žádosti o poskytnutí dotace z MMR na
vybavení JSDH Toužim (nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík).
RO 57/2019 částka 15.000,- Kč, úprava položek u organizační složky JSDH Toužim.
částka 9.000,- Kč, úprava položek u Pečovatelské služby Toužim.
RO 58/2019 částka 15.900,- Kč, navýšení neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 pro pečovatelskou službu.
RO 59/2019 částka 2.800.000,- Kč, vrácení části neinvestičního příspěvku na provoz TSM
do rozpočtu města za rok 2019.
RO 60/2019 částka 4.000,- Kč, zvýšení pojištění vozidel z důvodu pořízení nového vozu pro
pečovatelskou službu.
částka 2.000,- Kč, úprava položek u odvětvového třídění (paragraf) u Základní
knihovny v Toužimi.
částka 10.000,- Kč, úprava položek u odvětvového třídění (paragraf) u
Pečovatelské služby Toužim.
částka 6.500,- Kč, úprava položek u odvětvového třídění (paragraf) u JSDH
Toužim.
částka 25.000,- Kč, úprava položek u odvětvového třídění (paragraf) u činnosti
místní správy.
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RO 1/2020

částka 150,- Kč, vrácení části nevyčerpané dotace za rok 2019 poskytnuté
z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení vybavení a pomůcek pro přesun
klientů včetně podpory jejich bezpečí.

RO 2/2020

částka 83.000,- Kč, výdaje pro zabezpečení železničního přejezdu pro akci
„Smíšená cyklostezka a chodník Toužim – Kosmová“.

RO 3/2020

částka 3.166.600,- Kč, příspěvek na výkon státní správy a na financování
veřejného opatrovnictví v roce 2020.

RO 4/2020

částka 207.000,- Kč, projektová dokumentace pro výstavbu sběrného dvora a
finanční jednorázový odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF.

RO 5/2020

částka 130.000,- Kč, projektová dokumentace za kompletní rekonstrukci
rozvodů veřejného osvětlení v obci Třebouň.

RO 6/2020

částka 10.000,- Kč, výroba a vysílání reportáže v roce 2019 – oslavy města.

Všechna rozpočtová opatření byla finančním výborem Zastupitelstva města Toužim
schválena.
Nikdo neměl žádné dotazy k přednesené zprávě.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru včetně
provedených rozpočtových opatření č. 54-60/2019 a 1-6/2020.

K bodu 6 :

Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro HZS
Karlovarského kraje.

P. starosta předložil zastupitelstvu návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Toužim
a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje ohledně poskytnutí dotace na rok
2020. HZS Karlovarského kraje požádal dotaci o celkové výši 250.000,- Kč na investiční
výdaje určené na dokončení zateplení budovy Stanice Toužim (sídlo ZZS Karlovarského
kraje) včetně zastřešení vchodů do budovy a to částkou ve výši 250.000,- Kč. Zastupitelstvo
usnesením č. 6/7/2019 ze dne 16. 10. 2019 schválilo poskytnutí dotace v roce 2020.
Návrh usnesení č. 4/1/2020:
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020, mezi městem
Toužim a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary,
na poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2020, ve výši 250.000,- Kč, na
dokončení zateplení budovy Stanice Toužim (sídlo ZZS Karlovarského kraje) včetně
zastřešení vchodů do budovy.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

12
0
1

Usnesení č. 4/1/2020 bylo schváleno.
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K bodu 7 :

Projednání OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

V prosinci loňského roku byla na zasedání zastupitelstva usnesením č. 17/8/2019
schválena Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Po schválení zastupitelstvem byla obecně závazná vyhláška v souladu s § 12 odst. 1
zákona o obcích vyvěšena dne 13. 12. 2019 na úřední desce a zároveň byla v souladu s § 12
odst. 6 zákona o obcích zaslána Ministerstvu vnitra. Ministerstvo provedlo její právní rozbor a
následně doporučilo ji upravit. Obecně závazná vyhláška se může upravit buď vydáním tzv.
změnové vyhlášky, anebo vytvořením celé nové s tím, že je v ní uvedeno zrušovací
ustanovení té předešlé. Ministerstvo vnitra doporučilo vydat úplně novou, z toho důvodu, aby
byla účinná pouze jedna vyhláška, což je lepší pro přehlednost.
V obecně závazné vyhlášce došlo k úpravě:
V Čl. 3 se vypouští text „a ostatní veřejně přístupné plochy k nim přináležející (např.
chodníky)“ a dále se vypouští text „včetně prostranství u panelových domů“.
V Čl. 4 odst. 2 písm. c) se slovo „případnou“ nahrazuje slovem „případné“ a vypouští se
slovní spojení „úlevu nebo“.
V Čl. 4 odst. 5 se vypouští celý text „Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu
se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.“ a
nahrazuje se textem „Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 a 3 nebo jeho změnu se
nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů
zveřejní správce poplatku na své úřední desce.“.
V Čl. 5 se doplňuje nový odstavec 3, který zní: „Volbu placení poplatku paušální částkou
včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle
Čl. 4 odst. 2.“.
Obecně závazná vyhláška byla tedy upravena dle doporučení Ministerstva vnitra a
opět jim byla zaslána k posouzení. Ministerstvo vnitra návrh upravené vyhlášky opět
posoudilo a konstatovalo, že byla vypracována v souladu s jejich doporučením.
Z uvedených důvodů byla předložena nová upravená Obecně závazná vyhláška č.
1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, k projednání do
zastupitelstva města.
Nikdo neměl žádné připomínky, či dotazy a tak p. starosta nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/1/2020:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Toužim č. 1/2020, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
0

Usnesení č. 5/1/2020 bylo schváleno.
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K bodu 8:

Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle NV č. 338/2019
Sb.

Vzhledem k tomu, že se každoročně upravuje maximální výše odměn, které lze
neuvolněným členům zastupitelstva v daném roce poskytnout. I přesto, že se zvýšila
maximální možná částka, kterou lze poskytnout, připravila rada města návrh odměn ve stejné
výši jako doposud.
Neuvolněným členům Zastupitelstva města Toužim lze stanovit odměny až do výše:
Max. v r. 2020

Dosud

Návrh rady

35.795

20.000

20.000

7.954 + 2.000

5.000 + 1.000

5.000 + 1.000

7.954

5.000

5.000

předseda výboru

3.978

2.500

2.500

předseda komise

3.978

2.000

2.000

člen výboru
člen komise a
zvláštního orgánu
člen zastupitelstva

3.314

1.500

1.500

3.314

1.200

1.200

1.989

1.000

1.000

Místostarosta
2xčlen rady
Oddávající
1xčlen rady

K uvedenému bodu nebyly žádné připomínky a tak p. starosta nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 6/1/2020:
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva
města Toužim za výkon funkce s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí bude poskytnuta
odměna za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna:
místostarosta
2x člen rady – oddávající
člen rady
předseda výboru
předseda komise
člen výboru
člen komise a zvláštního orgánu
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

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

Odměna bude poskytována s platností od 1. března 2020. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna náležet ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování:
pro návrh
13
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 6/1/2020 bylo schváleno.
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K bodu 9 :

Hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s. r. o. v roce 2019.

P. starosta, jednatel společnosti Městské lesy Toužim s. r. o., se sídlem Toužim,
Sídliště 428, předložil zastupitelstvu zprávu o hospodaření společnosti a seznámil jej
s výsledkem hospodaření v roce 2019.
Celková výše roční těžby byla 6.600 m3 dřeva, přičemž se změnila skladba, neboť se
nejednalo o těžbu mýtní úmyslnou, ale pouze o těžbu mýtní nahodilou - zasaženou kůrovcem.
Těžíme tímto způsobem, neboť se to udělat jinak nedá.
Zmenšil se stav holin na 4,4 ha, což je dobré a zmenšila se i výměra holin pro
opakované zalesnění, což je také dobré. Nicméně situace, jak popisuje lesní hospodář, vůbec
jednoduchá není a v lese je to čím dál tím horší. Jediné co nám může pomoci je program
Ministerstva zemědělství „Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity“, kde jsme požádali o
nějaké finanční prostředky, ale je s otazníkem, zda nějaké prostředky dostaneme, protože
zatím nebylo rozhodnuto. S ohledem na to, jak se to všechno vyvíjí, tak já doufám, že nám ji
poskytnou. S tím vším souvisí i to, co je uvedeno v ekonomických věcech, snad nedůležitější
informace je výsledek hospodaření před zdaněním mínus 2.002.000,- Kč. Tady vidíte, že
finanční prostředky, které si společnost půjčila od města, byly opravdu potřeba a že to
skutečně není jednoduché. Jsem rád, že vichřice, co tady byla v minulých dnech, tak, že u nás
moc neřádila a že se situace s výkupem dřeva ještě nezhorší. V současné době se nám daří
dřevo prodávat, i když cena je nízká, a nějaké finanční prostředky se nám vrací. Stále
počítáme s tím, že řádný termín na vrácení dvoumilionové půjčky městu splníme.
Tolik zpráva o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s. r. o. v roce 2019.
Nikdo neměl připomínky, dotazy ani návrhy.
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy
Toužim s. r. o., se sídlem Toužim, Sídliště 428, v roce 2019.

K bodu 10 : Diskuze.
Zastupitel p. Jan Vlček – chtěl bych se vrátit k tomu vodovodu, když jsem obcházel ty lidi,
tak jsem jim to nějakým způsobem popisoval, že se zastupitelstvo naklonilo k této akci, takže
občané Bezděkova vám za to děkují a přejí si, aby ta akce proběhla co nejrychleji.
P. starosta – já to jenom doplním dne 9. 3. 2020 máme investiční komisi na VaKu, tam budu
předkládat tento návrh tak, aby to šlo co nejrychleji. Určitě nebudu sám, protože tam, kde není
v obcích vodovod a Vodohospodářské sdružení v nich působí, tak tam je tlak úplně stejný.
Zastupitel p. Mgr. Kadera – na Sídlišti je spousta značek, červené, zelené, žluté a modré, co se
vlastně bude provádět. Já jsem se těch lidí ptal, co to tam značili a oni mi řekli, že se budou
protahovat nějaké kabely, nevím, jestli jsem přesně informován.
P. starosta – informován jste téměř přesně. Tam, kde jsou ty barevné značky, tak tím jsou
označeny stávající kabely, které jsou v zemi. Žlutá je plyn, oranžová je elektrika a modrá je
voda. Kope tady společnost O2 a možná začátkem března začne kopat společnost T-mobile a
začne z druhé strany, takže Sídliště pro nejbližší týdny bude samá díra. Se společností Tmobile se svezeme i my v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení, kdy si položíme kabeláž a
postavíme si nové sloupy tak, abychom to měli o něco levnější.
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Zastupitel p. Vrána – to bude po celé Toužimi?
P. starosta – zatím ten T-mobile je někam ke škole. V letošním roce by O2 chtělo dodělat
Sídliště a Zámeckou směrem nahoru. Jak budou pokračovat, tak tu informaci zatím nemáme.
Budou kopat převážně v trávě, někde to nejde a bude se muset rozebrat i chodník, tomu se
vyhnout nedá.
Zastupitelka pí Mgr. Škrabánková – chci se zeptat na Žlutickou ulici, zda se tam dají nějaké
odpadkové koše?
P. starosta – poptám se p. ředitele TSM a k minulému dotazu p. Vrány ohledně zakrytí studny
v Třebouni, tak studna je již zakrytá a byla zakrytá už v době toho dotazu.
Zastupitel p. Petr Vlček – chtěl bych pochválit za ty značky, které jsou u vjezdu do města,
které upozorňují na kamerový systém a jestli by nebylo možné uvažovat o zákazu podomního
prodeje.
P. starosta – je tady vyhláška.
Zastupitel p. Petr Vlček – a ještě ke značkám „ZÓNA 30“, také děkuji za ně, i když já jsem
prosazoval jiné řešení, ale nicméně i tohle je lepší než nic. Chci se zeptat, proč ta značka není
ve směru od COOPu?
P. starosta – toto už nějakým způsobem řešíme, chceme jí přemístit až za dům, kde sídlí
Bytové družstvo. Blíž to nejde, protože tam překáží smrk. Teď jen čekáme na vhodné počasí,
abychom jí přemístili.
Nikdo již neměl žádný dotaz.
K bodu 11 : Závěr.
P. starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast a v 17:45 hodin ukončil
zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Charvát
Zápis byl vyhotoven dne: 24. února 2020

Starosta:
Alexandr ŽÁK

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

…………..…………

Romana ŠAMBERGEROVÁ

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

…..…………………

Jan VLČEK

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

…..…………………

Ověřovatelé:

9

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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