Informace a zajímavosti
z Města Touškova

Jaro

Upletu si pomlázku
a nazdobím vajíčka,

Jaro klepe na dveře,

budu si hrát na plácku,

kdopak mi tu otevře?

kde zelená se travička.

Otevřou mi sedmikrásky,

Nakreslím si kuřátko

načešu jim bílé vlásky.

a kropenaté slepičky,

Zbarvím břízu do zelena,

rozkvétej má zahrádko,

petrklíče do žluta,

ať tu voní kytičky.

zavoláme sluníčko,
dobarvi nás maličko.

Adéla Kadlecová
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Velikonoce
Jaro
Rozkvetla nám zahrádka,
jaro klepe na vrátka.
Vajíčka už máme
a dětem je dáme.
Nabarvená hezky jsou,
pomlázku nám donesou.
Sluníčko nás láká ven,
po návsi se proběhnem.
Jan Tůma

U dědečka Jardy Strejce,
byli jsme si pro vejce.
Šli jsme s ním na procházku,
uplete nám pomlázku.
Vejce doma obarvíme,
obrázky je polepíme.
Frantík, Lukáš, Luboš s Kubou,
ráno koledovat budou,
vejce já jim za to dám,
protože je ráda mám.
Veronika Rumlová

vedení mesta informuje
ážení spoluobčané Města Touškova a
Kůští. Opět máme za sebou zimní čas a
před sebou nejkrásnější období roku a
to jaro. Letošní zimní měsíce naše
město ani naše občany příliš netrápily, vše
proběhlo téměř v klidu a pohodě. Ani sněhu
nebylo příliš. V současné době je už za dveřmi jaro
a s ním teplo slunečních paprsků. Jaro se ptá, co
jsme dělali v zimě. Nespali jsme.

V

Cesty parkem

Děkujeme za spolupráci členům JSDH,
Ještě v prosinci 2011 jsme dokončili rekon- kteří v rámci výcviku provedli pokácení stromů v
strukci chodníků v parku. Díky vhodným parku.
klimatickým podmínkám jsme vše stihli v naplánovaném termínu.

Hřiště mezi stromy
V měsíci dubnu bude zahájena výstavba
dlouho očekávaného dětského hřiště.
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma
Flora servis, která nabídla nejpestřejší a
nejatraktivnější herní prvky. Výstavba by měla
být dle návrhu smlouvy dokončena do 30.4.2012.
O slavnostním otevření dětského hřiště Vás
budeme informovat prostřednictvím místního
rozhlasu, webu města a upozorněním na úřední
desce.

Další etapa revitalizace parku proběhla
během února, kdy došlo ke zdravotnímu prořezu
stromů a poražení stromů ohrožujících život
chodců. Největším nebezpečím byl krásný
vzrostlý smrk, který měl bohužel mělké kořeny a
hrozilo jeho vyvrácení poryvem větru. Mnozí
občané projevili lítost, ale bezpečnost a zdraví
jsou přednější.
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Pro bezpečí nás všech
Jak jste se již mohli všimnout, v ulici Polní
je vybudován nový chodník. Stavba byla
zrealizována především pro bezpečnost chodců,
hlavně však dětí, které každý den navštěvují MŠ a
školní jídelnu. V této části obce nebyl chodník
vybudován a prostor pro pěší nebyl využíván.
Všichni jsme zde s klidnou hlavou chodili Kůští
prostředkem ulice a nikdo se neuvědomoval, že
V obci Kůští bude provedena oprava místní
nám zde hrozí velké nebezpečí. Provoz pěších
v tomto místě bude ještě větší díky přístupu na no- komunikace kolem kapličky vpravo, příjezdová
vé dětské hřiště. Je na nás všech, abychom chod- cesta do chatové lokality a poslední ulička v kopci
vlevo. Povrch bude srovnán, odfrézován a proník využívali a vyvarovali se chůzi po vozovce.
veden penetrační nástřik. Stavební práce budou
zahájeny v případě kladného schválení finančních
prostředků na Zastupitelstvu města rovněž dne
29.3.2012. Samotné práce je vybraná firma připravena zahájit první týden v dubnu.

Pro letošní rok jsme připravili ještě
prodloužení chodníku od bytových domů k lékárně (jedná se o propojení stávajícího chodníku
od č.pop. 513, 514 a parkoviště pod lékárnou).
Při kolaudaci ulice Partyzánské vznikl
požadavek odboru dopravy MÚ Nýřany k vybudování příjezdu vozidel integrovaného
záchranného systému (IZS) k domu s pečovatelskou službou. Nově zde bude vybudován
chodník podél objektu s napojením do ulice
Spojovací. Bude tak umožněn dojezd sanitního
vozu až ke vchodu do objektu.

Během února byla provedena výměna
vchodových dveří a výkladce v lékárně. Dále bude
v jarních měsících provedena výměna dveří a
výkladců v Kadeřnictví A+A na Čemínské ulici.
V ulici Partyzánské bylo zrušeno nevhodné
stání pro kontejnery, které bránilo pohodlnému a
bezpečnému pohybu chodců po chodníku. Nově
jsou kontejnery pro tříděný odpad umístěny
„za rohem“ v ulici Březové.

Připravujeme

Zůstane v našem městě policie?

V první části parku na Školním náměstí jsou
vybudovány pěšiny, které jsou zasypány
nevhodným materiálem. Plánujeme odvezení
tohoto materiálu a vybudování mlatových cest,
tak jako ve druhé části parku. Kruhový střed bude
vybudován ze zámkové dlažby a osazen
lavičkami.
Tyto akce jsou podmíněny schválením
investice Zastupitelstvem města, které se bude
konat dne 29.3.2012.

Stále se hovoří o možnosti, že Policie ČR
v našem městě bude zrušena. V současné době
tyto informace nejsou aktuální. Policie ČR zde
zůstává a k jejímu zrušení snad v brzké době
nedojde. Město Město Touškov vychází Policii
ČR vstříc a snaží se zde obvodní oddělení
zachovat. Pro letošní rok jsme opět schválili
ponížení nájemného na polovinu. V první
polovině roku zpříjemníme policistům jejich
pracovní prostředí vymalováním kanceláří a
opravou vnitřních omítek.
OZ 78-2012
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Masopust
Abychom nepsali stále jen o práci a
abychom stále jen nepracovali, občas nás potkají i
události kulturní a společenské. V měsíci únoru
skupina mladých lidí zorganizovala „Masopust“.
Všem organizátorům a všem občanům, kteří
připravili pohoštění, bychom rádi poděkovali a
popřáli jim výdrž do dalších ročníků. Akce byla
velmi vydařená, počasí nám přálo. Doufáme, že
všem, kteří ochutnali starostovské koblihy a popili
starostovskou vodečku, chutnalo a za rok přijdou
v maskách opět.

Čistou botou přes Touškov

Opětovně připomínáme, že majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích by si měli
zajistit vybudování přípojek na inženýrské sítě
před zahájením stavby rekonstrukce komunikace,
v předstihu alespoň 3 měsíců, popřípadě provést
rekonstrukci přípojek stávajících. Jedná se i o likvidaci dešťových vod, které v současné době
vytékají na pozemek města, na veřejnou komunikaci. Majitel nemovitosti, ze které voda vytéká
na cizí pozemek, je povinen tyto vody likvidovat
na pozemku svém, např. vsakováním, popřípadě
napojením na dešťovou kanalizaci. Veškeré práce
na vybudování přípojek jsou podmíněny vydáním
územního souhlasu na Stavebním úřadě v Městě
Touškově a následným předáním provozovateli
veřejné vodovodní a kanalizační sítě v našem
městě, Vodárně Plzeň a.s., před zasypáním
výkopu. Z důvodu dodržení záručních podmínek,
nebude po dobu 5-ti let umožněn vstup a uložení
inženýrských sítí do komunikace a chodníků
po předání staveniště.
Samotná stavba přinese jistě řadu omezení a
spoustu komplikací. Všechny občany, kterých se
rekonstrukce komunikací dotkne, žádáme o spolupráci, trpělivost a shovívavost, především
v době, kdy bude omezen přístup do jednotlivých
objektů a ztížen pohyb chodců v prostoru stavby.
Spolu s Vámi se těšíme na nové komunikace
a nové chodníky.
Všem čtenářům Obecního zpravodaje
přejeme pohodové jaro plné slunce, hodně zdraví
a štěstí jménem svým i jménem vedení města
Města Touškova.

Nejdůležitější a nejnáročnější akcí v letošním roce bude rekonstrukce komunikací nazvaná
„Čistou botou přes Touškov“ Jedná se o rekonstrukci ulic v několika etapách. V současné době
je odsouhlasena zadávací dokumentace a
zveřejněno výběrové řízení na celou akci.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek bude
zahájeno 10.4.2012. Z důvodu dodržení termínů
stanovených v „Zákoně o veřejných zakázkách“
bude možno smlouvu o dílo podepsat nejdříve
koncem května letošního roku. Z tohoto důvodu
jsme nuceni zahájení 1. etapy odsunout na datum
1.6.2012. Termíny ostatních etap v současné době
nebudou měněny. Pro přehlednost uvádíme
rekapitulaci etap:
1. etapa realizace
06/2012 - 09/2012
Ruská, Vlkýšská, Družstevní
2. etapa realizace
09/2012 - 11/2012
Lesní, Kumberská
3. etapa realizace
03/2013 - 06/2013
Vilma Kunešová,
Zahradní, Vodní, Vozová
starostka města
4. etapa realizace
09/2013 - 11/2013
Žitná, Újezdská

Jan Veselý,
místostarosta

Slovo místostarostky

Milí spoluobčané,
svůj příspěvek v minulém čísle Zpravodaje
jsem pojala spíše jako zamyšlení, dnes bych Vás
chtěla seznámit se svou prací na městském úřadě
trochu konkrétněji. I když, ....člověk nikdy neví.
Pokud se vrátím ke svým začátkům na radnici, s potěšením vzpomínám na všechny, na které
jsem se obrátila z důvodu možného finančního
přispění na vánoční koncert v kostele, jehož
pořadatelem bylo právě město. Ani jeden z oslo4
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vených mě neodmítl. Uvědomila jsem si, kolik
mezi námi žije občanů, kteří nechtějí být mnohdy
ani jmenováni, a přesto pomohou k tomu, aby se
naše obec rozvíjela. Dnes se takovým lidem říká
sponzoři, přestože sponzoring je spíše založen na
principu služby a protislužby. Sponzor dává k dispozici finanční částku nebo věcné prostředky a za
to dostává protislužbu, např. reklamu. V našem
případě bychom tedy měli spíše použít slovo
mecenáš. Podíváme-li se na termín „mecenáš“,

Slovo místostarostky
„mecenáš“, zjistíme, že pochází z latiny, kde
označoval podporovatele umění a věd. Název
vznikl podle jména starořímského diplomata G.
C. Maecenata. Pro mě je mezi mecenášem a
sponzorem podstatný rozdíl. Za mecenáše
můžeme označit člověka, který díky svým
vlastním penězům podporuje nějakou veřejně
prospěšnou aktivitu. Mecenášství nesouvisí tolik
s bohatstvím, jako s velkorysostí, osvíceností a
občanskou uvědomělostí. Neodráží stav
peněženky, spíše odráží stav ducha. Protislužbou
mecenáše je uspokojení z obdarováni.
Mecenášství je tradice stará více než dva
tisíce let, je součástí každé vyspělé společnosti.
Mezi velmi známé mecenáše patřili na našem
území například panovníci Přemysl Otakar II. či
Karel IV.
Během minulého století jsme si zvykli, že to
má být stát, kdo se postará o všechny naše potřeby.
Vývoj však ukázal, že tomu tak není, a tradice
mecenášství se začíná opět projevovat. Nejvíce na
místní a regionální úrovni, moc se o ní proto
nepíše.
V našem městě žije mnoho mladých a
úspěšných lidí. Obec má řadu potřeb,
investičních, sociálních, kulturních a společenských. Místních aktivit je stále více, přestože
jsme v těsné blízkosti velkého města. Pojďme se
stát mecenáši vlastní obce, vždyť tady žijeme, žijí
tady naše děti.

Zajímavé místní aktivity, u kterých vidíme
na vlastní oči konkrétní výsledek, projekty
vedoucí ke zlepšení kvality života, vznik něčeho
nového v obci, to vše může podle svých možností
podpořit téměř každý z nás. Není to mecenášství
ve velkém stylu, které by vcházelo do historie a
zůstávalo v paměti. Rozhodně to může být ale
činnost krásná, ušlechtilá a povznášející. Všem,
kteří v loňském roce nebo už v letošním přispěli na
kulturní akce v našem městě, ještě jednou děkuji.
Vidíte, zase jsem se vzdálila od původně
naznačeného tématu! Tak snad příště o
Mikroregionu Touškovsko jako svazku obcí v
okresu Plzeň-sever nebo o MAS Radbuza, místní
akční skupině, založené na principu partnerství a
spolupráce veřejného, soukromého a neziskového
sektoru na místní úrovni, jejímž členem je i Město
Touškov. Mohu Vám ale také vysvětlit, jak
pracuje skupina zabývající se městskou
památkovou zónou či jak probíhalo výběrové
řízení na pracovní pozici ředitelky CPOS. Nebo
mám psát o kulturní ročence a přípravě
masopustu? Ještě nevím, ale jednou věcí jsem si
naprosto jistá : Přeji Vám krásné jarní dny plné
sluníčka, radost a sílu, která s tímto nádherným
ročním obdobím přichází, a v neposlední řadě
hodně pohody a dobré nálady.
Mgr. Jaroslava Königová,
místostarostka města

KONTROLNÍ VÝBOR INFORMUJE

Rekonstrukce
Partyzánské ulice - kontrola
Dalším předmětem kontrolní činnosti KV
byla rekonstrukce Partyzánské ulice. Kontrola
byla provedena na podkladě předložených
materiálů, které byly kontrolnímu výboru
předloženy k nahlédnutí a dále podle podání
informací starostky Vilmy Kunešové.
Kontrolní výbor se zejména zaměřil na
následující body:
 Zadání
 Výběrové řízení
 Smlouva se zhotovitelem, dodavatelem
 Dodatky smluv č. 1; č. 2; č. 3
 Průběh fakturace
 Více práce

Zápis o předání stavby po ukončení a
usnesení Rady města na provádění víceprací
v Partyzánské ulici.
Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo v
souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek. Zhotovitelem byla vybrána firma
SWIETELSKY s.r.o.
Termín zahájení stavby byl dne 8. 12. 2010.
Termín dokončení stavby byl dne 30. 6. 2011.
Rozsah prací dle zadání: vybudování
chodníků a parkovacích míst dle schválené
projektové dokumentace.
Vysoutěžená cena zakázky 1 497 864,24 Kč
vč. DPH.
Smlouva se zhotovitelem - 1 497 864,24
Kč vč. DPH - odsouhlasena Zastupitelstvem
města dne 16 .12. 2010 č. usnesení 30/10.
Dodatek č. 1 provedení nové kanalizace
OZ 78-2012

5

KONTROLNÍ VÝBOR INFORMUJE
vč. osmi přípojek - nabídková cena 1 496 381,50
Kč vč. DPH (Schváleno Radou města dne 1. 6.
2011, č. usnesení 400/11).
Dodatek č. 2 vícepráce a parkovací místa
Nabídková cena zhotovitele 342 489,96 Kč vč.
DPH (Schváleno Radou města dne 1. 6. 2011 č.
usnesení 401/11).
Dodatek č. 3 vícepráce ve výši 377 916,96
Kč vč. DPH (Schváleno Radou města č. usnesení
499/11 ze dne 28.7. 2011; usnesení č. 529/11 ze
dne 5.8. 2011, usnesení č. 708/11 ze dne 9.11.
2011)
Rekapitulace a celkové náklady:
Vysoutěžená zakázka chodníky a parkovací
místa 1 497 684,24 Kč
Dodatek č. 1
1 496 381,50 Kč
342 489,96 Kč
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
377 916,66 Kč
Projektová dokumentace a příprava
67 013,-- Kč
Pronájem zábran schváleno RM č. us. 294/11 ze
dne 11.3.2011
14 040,-- Kč
Osvětlení VO schváleno RM č. us. 621/11 ze dne
26.9.2011
22 900,-- Kč
Zeleň výsadba schváleno RM č. us. 587/11 ze
dne 5. 10. 2011
55 653,-- Kč
Celkové náklady 3 874 078,86 Kč
(pozn: celková cena byla navýšena o 159% z
původní zakázky)
Rekapitulace víceprací:
Smluvně se navýšila kanalizace 239 bm za
cenu 1 496 381,50 Kč vč. DPH, tj. 1 běžný metr za
cenu 6 261,- Kč viz. dodatek č. 1.
Smluvně se navýšila cena 17 parkovacích
míst viz. dotatek č. 2 a dodatek č. 3.

nedostatečnou připravenost města při realizaci
rekonstrukce Partyzánské ulice a následné
prodloužení termínu a dokončení této stavby. Stav
kanalizace včetně kamerové prohlídky byl již
zaznamenán v roce 2006. KV upozorňuje na
nekvalitní výběrové řízení na výstavbu kanalizace
v Partyzánské ulici. (oslovení dodavatelů)
Výherní automaty - kontrola
Kontrolní výbor je iniciativním a
kontrolním orgánem Zastupitelstva a Rady města
v samostatné působnosti. Kontrolní výbor plní
úkoly stanovené zákonem o obcích. A dále plní
úkoly uložené Zastupitelstvem a Radou města,
případně úkoly z vlastní iniciativy. Kontrolní
výbor se vyjadřuje k připravovaným opatřením,
která se týkají jeho oblasti působnosti. V roce
2011 kontrolní výbor provedl devět kontrolních
šetření. Z jednání Zastupitelstva města byl
kontrolní výbor pověřen provést kontrolu
umístění všech výherních hracích automatů a
výherních terminálů na území Města Touškova,
včetně kontroly povolení vydaného MF ČR a
zpoplatnění těchto automatů. Z kontroly
vyplynulo, že v Městě Touškově jsou
provozovány hrací automaty a terminály v těchto
zařízeních a v následujícím počtu:
RESTAURACE U FORMANA, Čemínská ul.
2 výherní a hrací automaty
HERNA BAR, Čemínská ul.
4 výherní a hrací automaty
9 výherních terminálů
HOTEL U STATKU, Dolní nám.
2 výherní a hrací automaty
15 výherních terminálů
HOTEL U STATKU, Dolní nám.
1 ruleta pro 8 hráčů
NONSTOP BAR, Doní nám.
7 výherních a hracích automatů

Doporučení KV Zastupitelstvu města:
Na základě vysokého nárůstu skutečné ceny
stavby proti ceně projektové dokumentace, KV
Celkem je v našem městě 15 výherních a
upozorňuje na nebezpečí podobného nárůstu ceny hracích automatů, 24 výherních terminálů a
na akci „ ČISTOU BOTOU PŘES TOUŠKOV“ 1 ruleta.
pokud v projektu nejsou zahrnuty všechny
Miroslav Trcala,
předseda kontrolního výboru
přípravné práce jako kanalizace, rozvod vody,
rozvod energií, VO, zeleň apod., dle skutečného,
MěÚ upozorňuje, že ke dni 31.3.2012
ověřeného, současného stavu a pokud tento stav
ověřený není, je nutné se vážně zamyslet nad byl splatný poplatek za psy pro rok 2012.
Všem, kteří poplatek uhradit zapoměli,
nutností a rozsahem akce, aby nedošlo k
budou
městským úřadem zaslány výzvy
problémům s dotací a zbytečně neúměrného
zadlužení města. Dále KV upozorňuje na k uhrazení tohoto místního poplatku.
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reakce starostky

Zhodnocení investice Rekonstrukce komunikace
Partyzánské v Městě Touškově
Po dlouhém a usilovném shánění peněz se
nám podařilo zajistit koncem roku 2010 finanční
prostředky z KÚ PK na rekonstrukci výše uvedené
komunikace. Celá rekonstrukce byla zahájena
ještě v prosinci roku 2010, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám jsme byli nuceni celou
stavbu zastavit a práce opětovně zahájit až v dubnu roku následujícího.
Během stavby jsme byli bohužel postaveni
před skutečnost, kdy při zahájení zemních prací
bylo zjištěno, že stav kanalizace v ulici
Partyzánské není uspokojivý, ale téměř havarijní.
Radě města bohužel nebyly předány podklady
od kamerových zkoušek a záznamy o technickém
stavu kanalizace z předchozích let.
Jakmile došlo k tomuto zjištění, zajistili
jsme provedení nových kamerových zkoušek
provozovatelem kanalizace v našem městě.
Konstatování o špatném technickém stavu
kanalizace nám bylo bohužel potvrzeno. V co

nejkratším termínu jsme vypsali výběrové řízení
na dodavatele stavby kanalizace.
Vzhledem k požadavkům obyvatel
bytových domů a nutnosti zajistit potřebný počet
parkovacích míst jsme ještě během stavby nechali
vyprojektovat dalších 17 parkovacích míst podél
komunikace.
Bohužel díky výměně kanalizace došlo k
posunutí termínu dokončení stavby až na konec
srpna 2011.
Vzhledem k výměně kanalizace,
vybudování parkovacích míst, vybudování
osvětlení nad přechodem u kapličky, vysázením
zeleně a několika změnám stavby oproti
projektové dokumentaci došlo i k nárustu
finančních prostředků na celou akci.
Po provedené kontrole kontrolního výboru
bylo zjištěno, že veškeré finanční prostředky byly
použity dle schválených dodatků smlouvy o dílo,
které byly řádně odsouhlaseny orgány města.
Vilma Kunešová,
starostka města

z jednání zastupitelstva mesta

Výňatek z usnesení z jednání Zastupitelstva města
Město Touš۱٥٫۱٢٫٢۰۱۱kov konaného dne
ZM SCHVÁLILO

 následující úpravy. vč, ٢۰۱۱na rok . X. úpravu rozpočtu města Město Touškov č:
Výdaje:
investice park- Kč . tis٥۰٬۰۰ +۳٧٤٥
. par
Kč. tis٥۰٫۰٥٨٬۰۰ : Celkové příjmy
Kč. tis٤۳٫٨۹٥٬٤٨ : Celkové výdaje
Kč. tis٦٫۱٦٢٬٦۳ : Výsledek rozpočtu
- usnesení۱ . příloha č. viz٢۰۱٢ rozpočet města Město Touškov na rok :
Kč. tis۳٢٫۰۰۹٬٤۱ :
Celkové příjmy
Kč. tis٤۳٫٧۱٧٬۰۰ :
Celkové výdaje
Kč. tis۱۱٫٧۰٧٬٥۹ : -Výsledek rozpočtu
Schodek je krytý přebytkem hospodaření minulých období.
 usnesení٢ . příloha č. viz٢۰۱۱-٢۰۱٤ rozpočtový výhled města Město Touškov na období .
 ona ـkterých jـe, o stanـovení ـveřejnـě přístuـpných místـ, ٦/٢۰۱۱. becـně závazـnou vyhlášku ـměstـa Měـsto Toušــkov ــč
provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.
 kÚřadem pro zastupování státu ve věcech-mezi městem Město Touškov a ČR٢۰۰۹/٤۳٥٢-٧۹/٢۰۱۱ . upní smlouvu č
koryto vodního toku přirozené nebo, vodní plocha٢ m۱۹۳۳٧ o výměře ۱٤٨٨ . majetkových týkající se parcely č
upravené (říční náhon), Město Touškov. ú.nemovitost nacházející se v k.
Kč- ,۱٫٥۰٥٫۰۰۰Kupní cena je stanovena ve výši .

ZM VYDALO
 ٥. odst٦ jako orgán obce příslušný podle ustanovení § , o obcích v platném znění, .Sb۱٢٨/٢۰۰۰ . v souladu se zákonem č
c. ـpísm) ve zـnění pozdějšـích ـpředpisů, o ـúzemním pـlánování a sـtavebـním ـřádu, ـ.Sb۱٨۳/٢۰۰٦ ـ. zákona ـč ( stavebــní
OZ 78-2012
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územního plánu Město Touškov۳ . změnu č- opatření obecné povahy , správní řád, .Sb٥۰۰/٢۰۰٤ . zákona č.
ZM SOUHLASILO

 o výměře٦۰٤ . č. pozemku parc, ٦۰٤. č. nacházejícího se na pozemku parc, ٢۱٢. se zveřejněním záměru prodeje domu čp
۱٤٨ ostatní plocha, ٢m٤۹٧ o výměře ٦۰٥/٢ . č. a jedné ideální čtvrtiny pozemku ـparc, zastaـvěná ـplocha a náـdvoří, ـ٢m,
jiـná plocـha ( ۹ـ٨۳-ـ٥٢/٢۰۱۱. dle GP ـč), zـákona č۳۹ a ـto v soـuladu s § , Mـěsto Touـškov. ـú.vše nemoـvitosti ـv obci ـa k.
۱٢٨/٢۰۰۰ o obcích, .Sb (obecní zřízení), v platném znění.
ZM ULOŽILO

 radě města zajistit zveřejnění záměru kdy nejnižší nabídková cena bude ve výši, formou veřejného výběrovـého ـřízeـní
٨٤۰٫۳٨۰,- Kč.

 kontrolu výherních hracích přístrojů v provozovnách v M٢۰۱٢ kontrolnímu výboru prـovést v měsíci ـlednu . Touškoـvě.
ZM VZALO NA VĚDOMÍ

 nacházejícího se٢٦۱ . žádost manželů Josefa a Marcely Heـrzigovـých o ـpřehodnoـcení ـkupـní ceـny obytného doـmu ـčp



úhrada, Kč- ,۱٫٦۱۳٫۰۰۰ZM snížilo stanovenou kupní cenu na . příslušenství. ـvč, vـe Staـvebـní ulici v ـMěstـě Touškoـvě
roky od koupě nemovitostí۳ kupní ceny .
žádost pana Stanislava Karbusickéـho o pravidelـné zasíláـní měsíčníـho výkaـzu místostarosـtů měsـta Měsـto Touškـov a
o pravidelné zasílání podkladů k jednání zastupitelstva města doporučeně.
Jaroslavy Königové. náplň práce místostarostky města Město Touškov paní Mgr.

Výňatek z usnesení z jednání Zastupitelstva města
Město Touš۱٥٫۱٢٫٢۰۱۱kov konaného dne
ZM VZALO NA VĚDOMÍ ZÁPIS

 Posouzeـní cenovýـch nabídـek ـna dodavateـle stavــby „Vybudováــní dětskéــho hřišــtě ــna Školnــím náměsــtí v Měsــtě
۱۹۰. kat. č, Touškově“.
ZM ROZHODLO
 Lepší poměr cena. Brno, ٢۹Faměrovo náměstí , že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Flora Servis Lubomír Straka
využití.
ZM POVĚŘILO
 Radu města Město Touškov ke schválení smlouvy o dílo a starostku města Město Touškov k podpisu smlouvy na reali۱۹۰. kat.zaci stavby Vybudování dětského hřiště č.
ZM SCHVÁLILO

 nové znění Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku ـna stavebـní práـce
na akci „Čistou botou, v platném znění, o veřejných zakázkách, .Sb۱۳٧/٢۰۰٦ . zadanou v otevřeném řízení dle ـzákona ـč
přes Touškov“.

mhd - informace
Tarif a tarifní zásady při nákupu
jednotlivého jízdného ve vozech PMDP, a.s.
na území mimo zónu „001 Plzeň“
Informace k jednotlivému jízdnému pro vnější zónu
schválenou Představenstvem PMDP, a.s., s platností od
1.4.2012.
Dle tohoto tarifu budou důchodci nad 70 let jezdit
linkami MHD i ve vnější zóně zdarma. Pokud se jedná o
nákup papírových jízdenek pro vnější zónu, v současné době
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probíhají jednání s některými prodejci v obcích a Českou
poštou.
Článek 1
1. Tento tarif stanovuje maximální ceny jednotlivého
jízdného za dopravu osob a zavazadel, a způsob jejich
uplatňování v městské hromadné dopravě, provozované
v příměstské oblasti, a doplňuje Nařízení statutárního
města Plzně o tarifu integrované dopravy Plzeňska
na území města Plzně a Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska.
2. Příměstskou oblastí se pro účely těchto zásad rozumí

mhd - informace
tarifní zóny mimo zónu 001 Plzeň, obsluhované vozidly
PMDP, a.s., přičemž tyto zóny jsou pro účely těchto
zásad považovány za jednu oblast.
3. Tento tarif a tarifní zásady neřeší časové předplatné
jízdné v systému IDP.

Přepravné za přepravu jízdního kola nepřestupné 8,- Kč.
Přepravné za přepravu jízdního kola přestupné 30
minut 8,- Kč.
Přepravné za přepravu jízdního kola přestupné 60
minut 10,- Kč.

Článek 2
1. Jízdné a přepravné pro jednotlivou jízdu podle tohoto
článku se stanovuje pro dopravu ve vozidlech
Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. na
území mimo tarifní zónu „001 Plzeň“.
2. Jízdné nepřestupné hrazené v hotovosti u řidiče
20,- Kč.
3. Jízdné nepřestupné plnocenné
8,- Kč
Jízdné přestupné 30 minut plnocenné
8,- Kč
Jízdné přestupné 60 minut plnocenné
10,- Kč
Jízdné přestupné 180 minut plnocenné
16,- Kč
Jízdné přestupné 24 hodin plnocenné
30,- Kč
4. Jízdné nepřestupné zlevněné
4,- Kč
Jízdné přestupné 30 minut zlevněné
4,- Kč
Jízdné přestupné 60 minut zlevněné
5,- Kč
Jízdné přestupné 180 minut zlevněné
8,- Kč
Jízdné přestupné 24 hodin zlevněné
15,- Kč
5. Jízdenky pro jednotlivou jízdu podle tohoto článku
nejsou jízdním dokladem v IDP.

Článek 4
1. Nárok na bezplatnou přepravu mají:
a) děti do 6 let,
b) držitelé průkazu ZTP,
c) držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo
vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto
držitelem, včetně invalidního vozíku,
d) osoby, o nichž tak stanoví zákon
e) občané ČR od 70 let nebo osoby s trvalým pobytem
v ČR od 70 let.
2. Nárok na bezplatné přepravné se stanoví pro případ
přepravy:
a) dětského kočárku s dítětem,
b) jednoho páru lyží v obalu,
c) jedné pojízdné tašky nebo zavazadla do rozměru
25x40x60 cm, předmětu tvaru desky do rozměru
5x80x100 cm, předmětu tvaru válce do délky 150 a
průměru 20 cm; přičemž tyto velikosti nesmějí být
překročeny ani jedním rozměrem.

Článek 3
1. Nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné dle čl. 2
odst.4 mají:
a) děti 6-15 let,
b) rodič, doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do
šesti let,
c) držitel Plzeňské karty s aktivovaným nárokem na
zlevněné jízdné, který pobírá starobní důchod nebo
invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
2. Přepravné za přepravu psa a přepravné za přepravu
zavazadla, s výjimkou jízdního kola se stanovuje ve
výši 0,- Kč.
Přepravné za přepravu jízdního kola nepřestupné
hrazené v hotovosti u řidiče se stanovuje ve výši
20,- Kč.

Článek 5
1. Přepravní kontrola prováděná pověřenou osobou
dopravce a podrobnosti týkající se prodeje jízdenek se
řídí přepravními podmínkami dopravce.
2. Počátek lhůty, který je vymezen slovem „od“ a údajem
věku cestujícího, začíná již počátkem dne, který je dnem
příslušných narozenin. Konec lhůty, který je vymezen
slovem „do“ a údajem věku cestujícího, končí uplynutím
dne, který předchází dnu příslušných narozenin.
Článek 6
Tento tarif a tarifní zásady nabývají účinnosti
01.04.2012.
Mgr. Michal Kraus,
generální ředitel PMDP, a.s.

Anketa "Víte jak dlouho u nás funguje MHD? A využíváte ji?"
Iveta Komancová, 22 let - asistentka stavbyvedoucího:
"Myslím, že 6 let, už jsem s ní jezdila na střední školu. Teď
jsem ji moc nevyužívala, ale začnu, kvůli práci."
Alena Lišková, 18 let - studentka: "Můj odhad je 10 let a
využívám ji velmi často, vlastně každý den, když jezdím do
školy a zpátky."
Michal König, 21 let finanční poradce: "Nechci tipovat,
nevím to přesně a momentální ji nevyužívám vůbec."
Pavlína Trykarová, 38 let
invalidní důchod: "MHD
využívám, ale jak dlouho existuje, nemám tušení."
Lukáš Kubík, 23 let dělník: "Odhaduji, že je u nás tak 2 roky,
a občas ji využívám."
Lenka Štěklová, 25 let studentka: "Už docela dlouho, tak 5 let.
Využívám jí docela často.
Milan Bártík, 21 let student: "Myslím, že městská už je tady
6 let a občas jí využívám."

Zdeněk Šandara, 25 let dělník: "Tipuji, že je tu 3-4 roky, a moc
často jí nevyužívám, ale je fajn, že je tady."
Jana Honzíková, 65 let - důchodce: "Myslím si, že MHD je zde
asi 3-4 roky, jsem důchodkyně, takže ji využívám velmi
často. Ale vadí mi, že jezdí málo spojů a nynější zdražování.
Díky tomu uvažuji i o jiné dopravě."
Miloslav Šantora, 77 let - důchodce: "Myslím si, že je zde už 5
let. Já sám ji hodně využívám, jezdím s ní do nemocnice, ale
lepší pro mě byl minulý spoj, který jel až před nemocnici a
nemuselo se přestupovat."
Anna Václavová, 74 let - důchodce: "Netuším, jak dlouho zde
jezdí městská, ale jako důchodce jí využívám často. Co mi
ale hodně vadí, jsou křimičtí občané, kteří nastupují do našeho spoje, už jsem i zažila, že se do autobusu nevešla
maminka s kočárkem kvůli lidem z Křimic.
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Jak se mění podmínky dopravy do
Města Touškova z Plzně
Vážení občané, jak jste již byli prostřednictvým
médií informováni, dochází od 1.4.2012 k rozšíření
Integrované dopravy Plzeňska (dále jen IDP) ze stávajících
44 obcí na území na 194 obcí.
Rozvoj IDP byl podpořen také usnesením Správního
výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje dne 13. 9.
2011.
Výhod integrované dopravy dosud využívali občané
44 obcí. Od 1. 4. 2012 budou moci tyto výhody využívat
občané dalších 150 obcí. Zavedení IDP je NABÍDKA
OBČANŮM od Plzeňského kraje a plzeňského organizátora
veřejné dopravy POVED s. r. o.. Využití výhod IDP občany
samozdřejmě NENÍ POVINNÉ. Kdo chce i nadále jezdit za
jízdné dopravce, má dále tuto možnost.
Vzhledem k tomu, že cca od 19. března 2012 bude zahájen
prodej časového předplatného jízdného pro nové tarifní
zóny IDP na obvyklých místech, považujeme za vhodné Vás
informovat.
Veškeré informace týkající se Integrované dopravy
Plzeňska jsou již od září 2011 postupně zveřejňovány
na webu plzeňského organizátora veřejné dopravy, tj.
na webu firmy POVED s. r. o., tj. na adrese: www.poved.cz.
Novinky týkající se změn, které v IDP nastanou
od 1. 4. 2012, jsou uvedeny samostatně na adrese:
http://www.poved.cz/integrovana-doprava-plzenska/idpnove-od-1-4-2012/.
Zde najdete veškeré informace a mapy týkající se
tarifních zón IDP, hraničních zastávek i veškeré ceníky
časového předplatného jízdného IDP. Tyto informace jsou
průběžně aktualizovány o novinky.

kultura

PAMĚŤ KRAJINY VII
Kniha je sedmým svazkem řady Paměť
krajiny, zachycující drobnou sakrální architekturu, křížky, pomníky a památníky, které jsou
nositeli minulosti krajiny a vytvářejí její optickou
a duchovní síť.
Úvod je věnován dějinám západní části
severního Plzeňska, jehož centry jsou Všeruby,
Město Touškov a Úněšov.
Za osy oblasti ležící v Plzeňské kotlině
můžeme považovat řeku Mži a silnici Plzeň
Karlovy Vary.
Slavnostní prezentace této publikace
proběhla 1.3.2012 na Obecním úřadě ve
Všerubech.
V současné době Vám nabízíme možnost
nákupu této publikace na MěÚ Město Touškov.
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