MĚSTO TOUŽIM
Městský úřad Toužim
Sídliště 428
364 01 Toužim

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Žadatel: ***** *****, nar. ********
******************
tel. ***********
Číslo jednací: 3833/19/PCh
Datum: 20. prosince 2019
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dne 11. prosince 2019 obdržel Městský úřad Toužim Vaši žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace:
1. Sdělte celkovou výši finančních prostředků, které město Toužim předepsalo a obdrželo
v souvislosti s pronájmem „haly a sokolovny“ v Toužimi. V souvislosti s touto informací
sdělte, kolika žadatelům byl předpis nájmu odpuštěn, jaké bylo odůvodnění odpuštění
nájmu a o jaké žadatele se jednalo. Napište čísla jednací rady města či zastupitelstva města,
pod kterým byly nájmy odpuštěny. Tyto informace poskytněte s platností od roku 2010 do
10. 12. 2019.
Odpověď: Za sledované období bylo v souvislosti s pronájmem „haly a sokolovny“ vybráno
1.344.426,10 Kč. Tyto prostředky byly příjmem příspěvkových organizací Technická služba města
Toužim a Bytové hospodářství města Toužim. Nájem byl ve sledovaném období odpuštěn 12
žadatelům.
V uvedených případech Rada města Toužim rozhodla o odpuštění bez odůvodnění.
Nájemné bylo odpuštěno těmto žadatelům: Vymeť půdu, postav hřiště, o.s., Cesta z města z. s., HZS
Karlovarského kraje, TJ Sokol Toužim, ProfiCentrum, o. s., ZŠ Teplá, Základní knihovna v Toužimi,
JSDH Toužim a čtyřem fyzickým osobám.
Nájmy byly odpuštěny pod níže uvedenými čísly jednacími Rady města Toužim: Č.j.: 921/18/PCh,
3864/18/PCh, 4028/18/PCh, 4481/18/PCh, 760/19/PCh, 927/19/PCh, 3180/19/PCh, 3333/19/PCh a
3521/19/PCh.
2. Uveďte, jaké zkušenosti musí mít město Toužim s žadatelem, který žádá o odpuštění nájmu
nebytového prostoru „haly a sokolovny“ v Toužimi, tj. kolik akcí či událostí musí takový
žadatel pořádat, jakým způsobem je akce či událost hodnocena, uveďte čísla předpisu rady
města či zastupitelstva města, kterými jsou tyto podmínky stanoveny. Dále uveďte, jakým
způsobem musí žadatel pořádání těchto akcí dokládat.

Odpověď: Počet akcí či událostí, které musí žadatel pořádat, aby došlo k odpuštění nájmu, není
stanoven. Neexistuje žádný předpis rady města či zastupitelstva, který by stanovoval podmínky pro
hodnocení akcí či událostí. Žadatel pořádající akci či událost dokládá tuto skutečnost žádostí.
3. V souvislosti s projednávaným bodem jednání na nejbližším zastupitelstvu – poskytnutí
půjčky společnosti Městské lesy Toužim, uveďte:
- výši půjčky,
- účel půjčky,
- navrhovanou délku splatnosti půjčky,
- výši úroků či jinou formu zajištění půjčky,
- sdělte celkovou výši všech cizích zdrojů, které byly této společnosti poskytnuty,
- předložte výkaz cash flow za jednotlivá zdaňovací období, a to od založení obchodní
korporace do 10. 12. 2019,
- sdělte celkovou výši daru, kterou poskytla obchodní korporace městské lesy Toužim a to
v letech: 2019, 2018, 2017 a 2016.
Odpověď: Výše zápůjčky činí 2.000.000,- Kč, je poskytována za účelem financování provozu.
Splatnost zápůjčky je nejpozději ke dni 30. 9. 2020 a jedná se o bezúročnou zápůjčku. Úroky
z prodlení jsou ve výši 0,1 % denně z dlužné částky a pokuta v případě porušení smluvních povinností
činí 10 % z celkové dlužné částky.
Celková výše všech poskytnutých cizích zdrojů činí v roce:
2012 – 294.578,- Kč
2016 – 223.223,- Kč
2013 – 281.740,- Kč
2017 – 0
2014 – 557.705,- Kč
2018 – 674.464,- Kč
2015 – 351.326,- Kč
2019 – 312.110,- Kč
Městské lesy Toužim, s. r. o., dle platné legislativy nemá povinnost vytvářet výkaz cash flow,
výkazy nebyly vypracovány.
Celková výše daru, který poskytla obchodní korporace Městské lesy Toužim v roce:
2016 – 10.000,- Kč
2018 – 24.523,- Kč
2017 – 0
2019 – 55.350,- Kč

4. Sdělte, kdo je pořadatelem plesů města Toužim, kdo je pořadatelem tomboly na plesech
města Toužim, sdělte celkovou výši výherní jistiny těchto tombol a to za období 2019, 2018,
2017, 2016.
Odpověď: Pořadatelem plesů města Toužim je Cesta z města, z. s., Nežichov č. p. 8, 364 01 Toužim.
Na plesech města ve sledovaném období nebyla pořádána žádná tombola.

Ing. Pavel Charvát

tajemník Městského úřadu Toužim

