Zasedání zastupitelstva města Touţim
Číslo : 2 / 2010
Datum : 17. 6. 2010
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Toužim konaného dne 17. 6. 2010
Přítomni : Dle presenční listiny je od začátku zasedání přítomno 11 členů zastupitelstva,
omluven je p. Radek Janák, neomluven p. Jiří Schierl, v průběhu zasedání se dostavil p. Josef
Bartáček a p. Jiří Ţeníšek.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Odsouhlasení navrţeného programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání návrhu OZV č. 1/2010 na vytvoření společného školského obvodu s obcí
Krásné Údolí a obcí Útvina
7. Projednání návrhu OZV č. 2/2010 k zabezpečení místních záleţitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích
8. Projednání ţádostí o prodej nemovitého majetku
9. Projednání návrhu ţádosti o bezúplatný převod pozemků
10. Projednání návrhu na zřízení osadního výboru v Třebouni
11. Informace starosty
12. Závěr
K bodu 1 : P. starosta zahájil v 17:05 zasedání Zastupitelstva města Touţim (dále jen
„zastupitelstvo“). V úvodu p. starosta vyzval p. Černického aby vypnul diktafon, který bez
souhlasu umístil na jednací stůl. Ten argumentoval tím, ţe pořizuje nahrávku pro p. Schierla.
P. starosta odpověděl, ţe se pořizuje oficiální zvukový záznam a tedy není třeba nic nahrávat,
načeţ diktafon převzal a vypnul. Po tomto úvodu přivítal všechny přítomné členy
zastupitelstva a hosty a konstatoval, ţe přítomností 11 členů zastupitelstva je zasedání
usnášeníschopné.
K bodu 2 : P. starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva.
K programu neměl nikdo připomínky. P. Černický přistoupil k p. starostovi a poţádal o
vrácení diktafonu s vyjádřením, ţe odchází, načeţ se vrátil na místo, kde dosud seděl a zřejmě
pokračoval v pořizování nahrávky.
Návrh pro hlasování: Schválit navrţený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
0

K bodu 3
p. Veverku.

:

P. starosta navrhl do komise pro ověřování zápisu pí. Zemanovou a
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

10
0
1

10
0
1

K bodu 4 : Vzhledem k tomu, ţe na zasedání zastupitelstva není přítomen předseda
kontrolního výboru, přednesl předloţený zápis č. 2/2010 z jednání konaného dne 8.6.2010 p.
starosta. Všichni členové zastupitelstva dostali tento zápis společně s podklady pro zasedání.
V zápise výbor konstatuje, ţe na základě poţadavku městského úřadu bude provádět kontrolu
a zápis tak, aby zápis mohl být předán městskému úřadu jako materiál určený pro jednání
zastupitelstva dle jednacího řádu zastupitelstva. Kontrolou plnění usnesení z minulého
zasedání bylo zjištěno nesplnění dvou převodů pozemků, z nichţ jeden se bude projednávat
dnes, neboť Magistrát města Karlovy Vary zaslal vyjádření k zamýšlenému prodeji p.
Chrenákovi, doplnil p. starosta. Z minulých zasedání není dokončen převod pozemku z kraje
na město, není dokončena směna pozemků s p. Urbanem, také tento bod se bude projednávat
dnes, doplnil p. starosta a není dokončen nákup lesních pozemků pod zámkem. V jednání se
bude pokračovat po jmenování nového správce Lesní správy Touţim, doplnil p. starosta. Dále
bylo v zápise upozorněno na dva překlepy v minulých zápisech.
Usnesení 4/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo zprávu kontrolního výboru č. 2/2010 ze dne
8.6.2010 přednesenou p. starostou s podáním doplňujících vysvětlení.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
0

K bodu 5 : Zprávu finančního výboru přednesl p. Jiří Hoza s konstatováním, ţe výbor
projednal rozpočtová opatření č. 1 – 6/2010 bez námitek. Rozpočtová opatření se týkala oprav
místních komunikací, dotací školám na soutěţe a prostředků na volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Usnesení 5/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo zprávu předsedy finančního výboru a
schválilo provedená rozpočtová opatření č. 1 – 6/2010.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

10
0
1

K bodu 6 : Zastupitelstvo projednalo návrh na vytvoření společného školského obvodu
ZŠ Touţim, který vychází z poţadavku obce Krásné Údolí a obce Útvina. Děti z těchto obcí
navštěvují základní školu v Touţimi, Karlových Varech, Bečově a Mariánských Lázních a dle
školského zákona musí tyto obce hradit neinvestiční výdaje těmto školám dle počtu ţáků,
kteří je navštěvují. Tyto výdaje však nemusí platit, pokud jsou smluvními stranami dohody
několika obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy zřizované některou
z těchto obcí. V tomto případě město Touţim, jako zřizovatel ZŠ Touţim, uzavřelo smlouvu o

vytvoření společného školského obvodu s Krásným Údolím a Útvinou, která obsahuje i výši
příspěvku na neinvestiční výdaje na ţáka školy ve školním roce. Pro školní rok 2010-2011 je
to částka 3.200,- Kč. Hlavním důvodem ke zřízení společného školského obvodu těchto dvou
obcí a města Touţim je skutečnost, ţe základní školy, především v Karlových Varech,
poţadují vysoké částky na neinvestiční výdaje školy. Schválením obecně závazné vyhlášky
č.1/2010 se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Touţim, kterým je
území města Touţim.
Usnesení 6/2010 : Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se
stanoví část společného školského obvodu Základní školy Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

11
0
0

K bodu
7
:
Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010
k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Tento
návrh si vynutila skutečnost rozmáhajících se nešvarů na veřejných prostranstvích jako je
poţívání alkoholických nápojů, znečišťování okolí, stání aut na trávnících a chodnících apod.
Přestoţe poţívání alkoholických nápojů se v současné době projevuje hlavně na náměstí, jsou
v návrhu vyhlášky i další veřejná prostranství, na která se zákaz také vztahuje. Tento zákaz se
však nevztahuje na akce, které pořádá, spolupořádá nebo které byly povoleny městem
Touţim. Těmito akcemi se rozumí zejména sportovní a kulturní akce, silvestrovské a
novoroční oslavy, konané na místech uvedených v příloze vyhlášky. Zákaz se také nevztahuje
na prostory předzahrádek umístěných u restaurací a cukrárny, provozovaných v souladu
s právními předpisy. Pokud se vyhláška schválí, bude účinná od 5.7.2010. V průběhu
projednávání tohoto bodu se dostavil člen zastupitelstva p. Josef Bartáček a doplnil tak počet
přítomných členů zastupitelstva na dvanáct.
Usnesení
7/2010
:
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

K bodu
8
:
Zastupitelstvo projednalo ţádosti o převod nemovitého majetku a
k jednotlivým ţádostem zaujalo tato stanoviska:
a) 386/2010 - zastupitelstvo projednalo ţádost o koupi části pozemku p.č. 3304 o výměře
cca 40 m2 v k.ú. Touţim za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Jedná se o část
pozemku, který navazuje na zahradu a na druhé části pozemku bude vybudováno parkoviště
pro auta u ordinací zubařů. Komise navrhuje prodej ţadatelce za cenu 30,- Kč/m2.

Usnesení 8/a/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č. 3304 o výměře
40 m2 v k.ú. Touţim za cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

b) 695/2010 - zastupitelstvo projednalo ţádost o koupi pozemku p.č. 41 o výměře 448 m2
v k.ú. Dobrá Voda pro výstavbu rodinného domu. Okolní pozemky mají různé vlastníky a
město tento pozemek nevyuţívá. Komise doporučuje prodej za cenu 45,- Kč/m2.
Usnesení 8/b/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 41 o výměře 448 m2
v k.ú. Dobrá Voda za cenu 45,- Kč/m2
Hlasování:
pro návrh
12
proti
0
zdrţel se
0
c) 898/2010 - zastupitelstvo projednalo ţádost o koupi pozemku p.č. 594/1 o výměře
3 128 m2 v k.ú. Neţichov pro výstavbu rybníka. Na uvedeném pozemku se nachází
meliorační příkop, kterým je odváděna povrchová voda do Blaţejského rybníka. Je nezbytné,
aby jeho funkce zůstala i nadále zachována. Komise navrhuje uzavřít nejdříve nájemní
smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí a aţ po realizaci stavby a jejím zaměření řešit
převod zatopené části pozemku. Z těchto důvodů komise nedoporučuje prodej uvedeného
pozemku.
Usnesení 8/c/2/2010 :
3 128 m2 v k.ú. Neţichov.

Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku p.č. 594/1 o výměře
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

d) 922/2010 - zastupitelstvo projednalo ţádost o koupi pozemku p.č. 848/7 o výměře
10 524 m2 v k.ú. Bezděkov, pro provozování zemědělské činnosti. Poţadovaný pozemek ve
své jiţní části zcela obklopuje rybník ve vlastnictví ţadatele. Tato část pozemku je
neudrţovaná a zemědělská činnost se dá provozovat pouze v severní části pozemku.
S přihlédnutím k těmto skutečnostem komise navrhuje prodej za cenu 5,- Kč/m2.
Usnesení 8/d/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 848/7 o výměře
10 524 m2 v k.ú. Bezděkov za cenu 5,- Kč/m2.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

e) 1096/2010 - zastupitelstvo projednalo ţádost o koupi části pozemku p.č. 66/3 o výměře
cca 500 m2 v k.ú. Touţim, na kterém mají ţadatelé zřízenou zahrádku. Pozemek se nachází za
řadovými garáţemi v ulici Pod Brankou a u řeky Střely. Mezi řekou a oplocením zahrádky
probíhá komunikace slouţící pro příjezd na okolní pozemky a tento průjezd by měl být
zachován. Při zachování tohoto omezení komise doporučuje prodej části pozemku za cenu
30,- Kč/m2.
Usnesení 8/e/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č. 66/3 o výměře
cca 500 m2 v k.ú. Touţim za cenu 30,- Kč/m2, se zachováním průjezdu.
Hlasování:
pro návrh
12
proti
0
zdrţel se
0

f) 1151/2010 - zastupitelstvo projednalo ţádost společnosti HOME STAV CZ, s.r.o.,
Neţichov 10, Touţim, o koupi pozemku p.č. 1459/18 o výměře 883 m2 v k.ú. Touţim pro
výstavbu řadových domů a garáţí. Jedná se o pozemek podél bývalé silnice na Kosmovou
v Tepelské ulici sousedící s pozemkem pí Radové a manţelů Strolených. Ţadatel má
v současné době předběţnou dohodu s majiteli sousedních pozemků na jejich odkoupení.
Vzhledem k záměru ţadatele a jím jiţ podniknutým krokům k získání sousedních pozemků
komise navrhuje prodej pozemku za cenu 55,- Kč/m2.
Usnesení 8/f/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 1459/18 o výměře
883 m2 v k.ú. Touţim za cenu 55,- Kč/m2 společnosti HOME STAV CZ, s.r.o., Neţichov 10,
Touţim.
Hlasování:
pro návrh
12
proti
0
zdrţel se
0

g) Zastupitelstvo projednalo ţádost o koupi části pozemku p.č. 2977/5 o výměře cca 120 m2
v k.ú. Touţim. Jedná se o část pozemku přiléhající k pozemkům, které má ţadatel ve
vlastnictví. Při prodeji je třeba zachovat volný 2 m pruh od hranice komunikace, v němţ jsou
uloţeny sítě. V takovém případě komise navrhuje prodej pozemku za cenu 30,- Kč/m2.
Usnesení 8/g/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č. 2977/5 o výměře
cca 120 m2 v k.ú. Touţim za cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

h)
Zastupitelstvo se vrátilo k projednání ţádosti o směnu lesních pozemků. Po
provedeném místním šetření bylo konstatováno, ţe záměr ţadatele na vybudování rybníka
nelze uskutečnit a to z důvodu zásahu do ochranného pásma silnice I. třídy. Tuto skutečnost
projednala rada a navrhuje zastupitelstvu směnu pozemků nerealizovat.
Usnesení
8/h/2/2010 : Zastupitelstvo neschválilo směnu pozemku p.č. 118/2 – lesní
pozemek o výměře 1 358 m2 v k.ú. Branišov za část pozemku města Touţim p.č. 1240/1 –
lesní pozemek o výměře 5 600 m2 v k.ú. Neţichov.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

i)
Zastupitelstvo projednalo odloţenou ţádost o koupi pozemku p.č. 30/2 o výměře 317
m2 v k.ú. Touţim. Na pozemku se nachází část opěrné zdi – městské hradby, která je
vyhlášenou kulturní památkou. Z toho důvodu město poţádalo Magistrát města Karlovy Vary
o vyjádření k uvaţovanému prodeji pozemku. Dnešního dne došlo vyjádření, kde se
konstatuje, ţe prodejem předmětného pozemku nebudou dotčeny zájmy SPP a tato NKP, resp.
její část přejde do vlastnictví nabyvatele (oddělením podle geometrického zaměření) ve
smyslu místního jednání z května 2010. Na základě tohoto vyjádření p. starosta navrhl
schválit prodej uvedeného pozemku za cenu 30,- Kč/m2.
Usnesení 8/j/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 30/2 o výměře 317
m2 v k.ú. Touţim se stavbou opěrné zdi za cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

j)
Zastupitelstvo projednalo nové skutečnosti dosud nevyřízené směny pozemků mezi
městem Touţim a p. J. Urbanem, který musel z osobních důvodů odstoupit od směnné
smlouvy a nyní navrhuje, ţe městu prodá pozemek p.č. 84/1 o výměře 832 m2 v k.ú. Třebouň,
a jeho syn, M. Urban, by koupil pozemky města p.č. 302/1 o výměře 1 805 m2 a p.č. 302/8 o
výměře 471 m2 v k.ú. Touţim. Město potřebuje pozemek v Třebouni, protoţe je na něm
sportoviště a bude se pokračovat stavbou dětského hřiště. A také ţadatel má stále zájem o
pozemky v Touţimi, kde chce stavět rodinný dům. Z uvedených důvodů je zastupitelstvu
navrţena revokace usnesení č. 9/c/4/2009, schválení záměru na prodej pozemku p.č. 302/1 a
pozemku p.č. 302/8 v k.ú. Touţim a záměru na koupi pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Třebouň.
Usnesení 8/i/2/2010
a) Zastupitelstvo schválilo revokaci usnesení č. 9/c/4/2009,
kterým schválilo ţádost J. Urbana o směnu pozemku p.č. 84/1 o výměře 832 m2 v k.ú.
Třebouň za pozemky města p.č. 302/1 o výměře 1 805 m2 a p.č. 302/8 o výměře 471 m2
v k.ú. Touţim s doplatkem ve výši 140 480,- Kč, plus ostatní související náklady ve výši cca
11 tis. Kč.
Hlasování:
pro návrh
12
proti
0
zdrţel se
0

b)
Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemků p.č. 302/1 o výměře 1 805 m2 a
pozemku p.č. 302/8 o výměře 471 m2 v k.ú. Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

c)
Zastupitelstvo schválilo záměr na koupi pozemku p.č. 84/1 o výměře 832 m2 v k.ú.
Třebouň.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

K bodu 9 : Zastupitelstvo projednalo moţnost poţádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný
převod pozemků. Jedná se o ostatní plochy vyuţívané jako ostatní komunikace téměř ve
všech katastrech města. Tyto polní a lesní cesty potřebujeme k zajištění přístupu k lesním a
zemědělským pozemkům ve vlastnictví města.
Usnesení 9/2/2010 : Zastupitelstvo schválilo podání ţádosti na Pozemkový fond ČR o
bezúplatný převod pozemků, ostatních ploch, v těchto katastrálních územích:
k.ú. Bezděkov - p. p. č. 1243/3, 1712/1, 1712/3, 1712/4, 1713, 1714, 1715/1, 1715/2, 1719,
1721, 1748/1, 1749/1
k.ú. Branišov - p. p. č. 897, 917/1, 920, 925, 937/3, 963
k.ú. Dobrá Voda - p. p. č. 127/5, 1880/7, 1880/8, 1900, 1902, 1904, 1905, 1908, 1910, 1911,
1912/1, 1913, 1922/1, 1924, 1925/1, 1927, 1929, 1931, 1945/1, 1948/1
k.ú. Kojšovice - p. p. č. 121/2, 1657, 1669, 1670/1, 1672, 1675, 1677, 1681, 1683, 1687/1,
1689, 1693, 1704/1, 1708/1, 1708/2, 1708/4
k.ú. Komárov - p. p. č. 57, 103/1
k.ú. Kosmová - p. p. č. 1449, 1451/1, 1452/1, 1463, 1467/2, 1468/1, 1470, 1471, 1479,
1480/1, 1480/2, 1482/1, 1483, 1484, 1485, 1486/2, 1487, 1494, 1502, 1505
k.ú. Lachovice - p. p. č. 1053/4, 1093/2, 1093/4, 1097, 1109/1, 1111, 1122/2, 1124/1
k.ú. Neţichov - p. p. č. 1424/2
k.ú. Luhov - p. p. č. 89/4, 349, 355, 358/4, 366/1
k.ú. Políkno - p. p. č. 229/2, 1603, 1605, 1606, 1610/1, 1618/1, 1621/1
k.ú. Prachomety - p. p. č. 1566, 1567, 1571/2, 1576, 1577, 1589/5, 1589/6, 1594/1, 1594/2,
1601/1
k.ú. Radyně - p. p. č. 839/5, 839/7, 862/1, 872/1, 872/2, 879, 887/1, 887/2, 895/6
k.ú. Smilov - p. p. č. st. 5
k.ú. Touţim - p. p. č. 1459/16, 3028/1, 3038, 3061/1, 3082/2, 3090/1, 3226/1
k.ú. Třebouň - p. p. č. 1650/1, 2054, 5058, 2066, 2071/1, 2071/2, 2075
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

K bodu 10 : Zastupitelstvo projednalo návrh obyvatel Třebouně na zřízení osadního
výboru v Třebouni. Tento návrh projednala rada města Touţim a doporučuje zastupitelstvu
zřídit osadní výbor v Třebouni. Na předsedkyni osadního výboru je navrţena M. Kubínková,
Třebouň a za členy I. Šobrová, Třebouň, V. Daňková, Třebouň, H. Hořejšová, Třebouň,
I. Grulich, Třebouň a J. Kubínek, Třebouň. Návrh doplnila pí Kubínková - během roku dělají
několik akcí a rádi by dostali i nějaký příspěvek od města.
Usnesení 10/2/2010 :
Zastupitelstvo schválilo zřízení šestičlenného osadního výboru
v Třebouni v tomto sloţení:
předsedkyně : M. Kubínková, Třebouň
členové:
I. Šobrová, Třebouň
V. Daňková, Třebouň
H. Hořejšová, Třebouň
I. Grulich, Třebouň
J. Kubínek, Třebouň
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

12
0
0

K bodu 11 : Na úvod tohoto bodu poţádal p. starosta pí Štolfovou o stručné zhodnocení
hospodaření města v tomto období. Město přešlo na nové účetnictví státu a první hlášení na
ministerstvo financí bude posílat po skončení prvního pololetí. Město pokračuje v započatých
akcích a rozpočtovaných akcích. Běţné výdaje jsou plněny na 35,6%, kapitálové výdaje na
27,4%, daňové příjmy na 40% a kapitálové příjmy jsou překročeny. Od ČEZu město dostalo
příspěvek na opravu střechy výměníku ve výši 181 tis. Kč. Na účtu je cca 15 mil. Kč, ale
hlavní objem výdajů se bude uskutečňovat ve druhém pololetí letošního roku.
Dále p. starosta informoval o probíhajících akcích. Je hotovo parkoviště u parku a tři
parkoviště na Sídlišti. Před dokončením je park a další parkoviště na Sídlišti. Bude se
pokračovat parkovištěm v Plzeňské ulici a úpravou prostor kolem Sokolovny. Vše by mělo být
dokončeno do konce září a celá akce je financována z ROP Severozápad. Bude se dělat
parkoviště u hřiště, vynucené úpravou bývalého plicního oddělení. Měla by se upravit Vodní
ulice. Je poţádáno o dotaci na úpravu prostor před rehabilitací, včetně chodníku od Sídliště.
V Třebouni se bude dělat dětské hřiště a také část komunikace na Krásný Hrad z dotace, o
kterou poţádal MAS Vladař. Byl zadán projekt na zastávku v Prachometech společnosti
KANOV, s.r.o., Karlovy Vary. Dokončuje se restaurování morového sloupu na náměstí.
Začíná se s opravou komunikace ke kapličce v Lachovicích. Byla podána ţádost o dotaci na
zateplení a výměnu oken sportovci vyuţívané části ubytovny a krčku. Připravuje se výměna
oken a zateplení zubního oddělení a také oprava přilehlé komunikace. Firma Bolid začala opět
s opravou pivovaru. Město poţádalo o dotaci na zahájení průzkumných a statických prací
Krajský úřad Karlovarského kraje a dle předběţné informace dostane 200 tisíc Kč. Také se
v těchto dnech začne s pokládkou kabelů NN do země v první části Plzeňské ulice a na Malém
Náměstí, včetně výměny veřejného osvětlení. Je podána nová ţádost na revitalizace náměstí.
Od 1.6.2010 je jmenován novým ředitel TSM p. František Koller z Touţimi.
P. Reichel předloţil zpracovaný projekt na místní komunikaci bez veřejného osvětlení v oblasti
výstavby rodinných domů na pozemku p. Stroleného. Cena této stavby je 1,89 mil. Kč, p.
Reichel by se finančně podílel, p. Strolený nejeví zájem.
Dále p. starosta informoval, ţe Vodárenské sdruţení realizovalo kanalizaci ve Ţlutické ulici
s příspěvkem města ve výši 200 tis. Kč. Tato akce byla původně zařazena do projektu Čistá

Berounka, který se však nerealizoval. Podle dříve zpracovaného projektu se tedy tato akce
realizovala. P. Navrátil si opakovaně stěţuje na provedení této kanalizace. K vodovodu
v Kojšovicích p. starosta informoval, ţe vodovod je v plánu investic na rok 2011, ale naděje na
realizaci je minimální. Proto rada schválila zpracování hydrogeologického průzkumu, zda se
v dané lokalitě nachází voda, která by se dala vyuţít vrtem. Na průzkumný vrt lze získat dotaci
a v případě vyhovující kvality vody jej lze vyuţít ke stavbě vodovodu. P. starosta vyzval členy
zastupitelstva k diskuzi.
P. Hoza – při posledním dešti byl značně poškozen povrch cest v parku, je na to záruka?
Odpověděl p. starosta – park ještě není dodělán, termín dokončení je do konce června a
záruka je 60 měsíců. Tento stav byl okamţitě nahlášen dodavatelské společnosti. Dle
informace mají nastoupit o víkendu.
P. Veselý – parkoviště u dlouhého paneláku na Sídlišti je projektováno na příčné stání nebo
na podélné? Při podélném stání se nezvětší počet zaparkovaných aut.
Odpověděl p. starosta – jedná se o podélná stání bez označení jednotlivých stání. Příčná stání
neschválil dopravní inspektorát. Na závěr p. starosta ještě informoval o záměru vybudovat
chodník u bývalého kina.
P. Musil – opět je poškozená střecha na zámku v části od benzínky.
Odpověděl p. starosta – po kladném vyjádření památkářů rada schválila sejmutí zbytku
měděné krytiny a poloţení lepenky.
V průběhu projednávání tohoto bodu opustila zasedání v 18:10 hod. pí Bohumila Slavíková a
v 18:20 hod. se dostavil p. Jiří Ţeníšek.

K bodu 12 : Na závěr p. starosta poděkoval všem přítomným za účast a informoval, ţe
příští zasedání zastupitelstva bude 23.9.2010. V 18:51 hod ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

................................................
Mgr. Milan KADERA
místostarosta
Ověřovatelé:

V Touţimi 17. 6. 2010

..............................................
Antonín VRÁNA
starosta
...................................................
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ
...................................................
Václav VEVERKA

