zápis

2e^edáni atuPitelsýa něstys Lizně Toušen
komé dne22' pÚsince 20l o v 19'oonodi! v zs.drci síniÚfudu něss* LázněTo!šeň
Pítomi: ln8. Fmtišek Breš. lng. Mich' cinelq Ing' Jň Duchoň. Bc. Jú Frcudl,
Libor Koloplc. LgdisIlv r$tochvll. Aleš LeEh, MvD. Ji*a Myslivečková.
Ivaúastldiičtová, Dma Šajnov]íMilÚ sÚlc. Ing. Lubošvalehmcb,

Ing' zbŤěk vít, MeÍ'věŘ vojtišková

oňluÝen] Jďos]avTibon

konis
Ustanovmibávrhové
Us$novoI ověŤovatelú
ápisu
Prcj€dnáli a schválenípŇgrďu
zlrává o čifuostimdyměsqs
Prcjednáninálrhu rczpoětum rck 2011
PbjednáninabidkyM dďo!á!i čá.iipozefil.upm' ě' 32] p' HalIe
pÍoslavbu
břÉmene'
PÚjednáni nivrnu smlour] o súlouvěbudoucío diu ď věcného
IE l2'6000228.ltrizněToušeňkNN ul' ZáPskáa částllice HIámi'
9' Prcjednfui náwh! snlouq o l'!ůjč.e mszi něstyseň Lúaě ToUŠ€ň a
Ing' zlraou Moralóikovo!. e5měsú]ni
stledoěeským lEjen Atoupoýn
r]čelen
J|ZERÁ ča9t
kBje'
Ž
'}budoÝánicYnosTEzKY
hejtE@a sltdoč€ského
c1 z€lmeč Lá2Óě ToBeň
to' trcjednini íovéhonáBhu staesty obcc Šeslajolicena díÉrI spol€ěné měíské
polici€ m &emi obce lááě Touš€ň
o sběru'plepově a
1l. Prcjed$li návrhumvé str oury č's/5001241/02]00l47/5,010
odsmnováni odpadu m€zi fimou AvE cz a Měíxsen l;jaě Toušeň'Re!á
vč' dodatk).dle zě' 185/2001sb'
íal@lje smlouq č. s/200248/02300l47/5/0'

2'
3'
4'
5.
ó'
7.
8'

12.Prcjednániádo51i o odkoupenlpotmku v€ vIstnjctvi městyséLáaě Touš€ň pod
domenv u]ici U cinelny ěP' 339 p' (apláí
l3'Prcjednful dočeaáííúvěrurc stavebnfio sporeni' @vl€nébo u
s1alebnispoílelnya účelem
op@!budovv náj€lku obe
14'Návrh na měnu dizov&í listinyzát]ádni školya Mď€řské školyLjznéToušeň

|6'ziŇěÍ

stďoslka nés'É l,ááě Toúeň MvDr' MyslivečkoYázllájila 4edlni zlstupftehtva.
pívjlala přitoB!é, oajmila řádnézYeiejněnlna Úi€dni dese, piítofuost 14 zaíupilelů
děs1ys . atupitelstvo je us!íš€nishoPné'

2/ Ustáíov.íÍ nÁvÍhovékobis€
štaJosrl€ lodala úllh na Jst..oYeni dívrhorél.onhe ýe sloŽ€d MeÍ. věÉ vojúšková
IíA' Lubo. valehJaclr. apisÓv.teleň Dani€la Rysronová' Jiný návťhnebyl podá.'
se nu|bžel byl1 ýhýálend fuijřhoýó knnke v
H|6oýáníd: !4 prc, nikao fubll přa\i'
"ikno
a Lng' valehruch zapisoýalelen Dahiela RyýanoÝ'
složeníMg, I|aj]íškoýd
3/ U9l'Dov.úi ovéřov.relůzÁpilu
šramstlrapoda]aúrb na ovewable ápisu ýe sloŽňi Bc' Jú Fmdl a Libol KonoplQ' Jiíý
Hl@ýánín : 11 pro, hik,1oneb!! P|oli, fliL'daý ne?ikl
Bc F|eud| a P, KonopÍu'
s|ožení

b,li ýhúle"i o|'ěřoýaklé,óPku ýe

4/ Prcjodná'i! 'chlílell progEnú 4s€ d Á!í
stďostka íavrila doplněni předložeíého
Progfuu o q'to body:
. plo.j.dnái] dohody Ó paín€lstvi m prcjektu ,.GREENVAYS Jitrď.
' schváleni ob€cně ávŽné v] áškyč.]/2010
. pÍojedninivydlini sboúj}u k€ 35o' Yýročlzahájeni šk.lni ťuky v Toušeíi
. schÝi]eú íátrhu plánúprá@ kontrolílho Úbofu
jako přIsFějek É
' shvíeni Dřiieti.dm;d pmi vl*ty lvanlové' choděÍové'
kultMi dě;Ív měsrysi Lázíě Toušeňu PříleŽitosti] 30. ýoói nďoreni ot. naliře
p. Čeňk.chod&y
. ptemutl bodu tr prjedfuni doč€.pári úvěrupřd bod 5 *hváleíl úuhu Úzpočfu
RozpÉvá:trikdo ý íepři ásil
byl yhýále, Předlažeíj Přagrad
Íllasdá,ik: 11 pro, nik\o nebll proli' nikno se he2dÍže!
5 .\apkěkí a 5 bodůh@|žený!|aťoýko!'
5/ zDráva o Únno'ti mdy n&tys.
zprá; piédneglaniíosdostká M9' vojríškoYá zp.ívaje přiloženajato piiloha ápis!'
Rozpdva: íikdo ý nŤíhlásil
13/ Pfui.dníní doč.Ipáni úvčfu2e 'v.bí|ho spoř.íi Bvřeíého u Čókoboňvské
oDrrl budovvnlj€ ' ku obcc
.lrt.bnl .nořit€ | nt a účelem
1o !5boru ledJú se o
Jr]omle pf.dIs| A$pi'c|ům hg DÚ.\oň. oled*da firÚ.

stavebni
aJ"ma''i .i'e. o" * tlsi z'.l' rr. keď obec sjed.alau ČeskonoŘvské
chodnftuč&iiul' nainl !e Yýšis.mil' Kč.ČďpÁnybyly
;#;|"; ;;
'óú *
";.'u
! mjeJ'a obceneboi8}o
imji' Ki s pl padnýÍoo.€ a Ú' se pocÍonoÓpBn nemo\i.osu
stt.i'ene\i|i' v prcsnii b!.leLln]Úla pM' cPlá[a u\eru!e rfq|
,a.ii pr
"pá'e
"'*28']60,'Kč'
I!s' iuctoň úBhl slalostc. pnjednáni doěerp:ni úvěrupled schvalovánin Úzpočtu.
pBložecca2.mil (č jsoujiž ap!@oványve yýdajíchm opralTbudov'
hg' Bďe9-o jďé opŤrl D) "e'eór']o. áoa bli^| \ysvě||e1i

sieí}a

- aoÝu opaloje' Že j€

potřebá investovat do oplav ob€cních budoý jalo je

r'*iee.'iv, áp*"" .tr.;"t'y* čp. 13. ÍíměniB bř€menen je prc nál i
*t"..n**
kaje,
saedočeského
dobciod(ÉjskenoúfudU
úly;i k.!yžobdržine
sk]eněné
rekoNlrukcé
úýě;|
H|asaýIiňin 14 o' nikdo h.bJt pro|i' niÍno Ý ke,dřÁl b,|o o^auhl4s.m .,očé|pání
ni!
KčI1o
ýýše
5,
.e slĎeb,iho spoře,i , ČesÍaňÚaýsÍ2ýdeb"i spoři|.lh!
6/Pfuied!áíi nÁvrhu.ozpoétuDa$!é přo rck 20ll
po
vrseitet xná'rtrr rozloi'rupieďsl bi'Ducnoí' /booi'.lůn by. ptedlo'enro'enál
L r0l | )0| a
únŽvmi a lkúeČnymf?aM
p;.'*'
,",!".. u'|o| 2b o
"jeho
201l'

rczpočtum rck
návÍhem
yýši
jsou
fuzlo&ová.y ve ťši 24 l ]3'70 tis' Kč i Ň schrá]@ýmče'!ánln úvěNvc
PíjÍy
yýdljlch
jsou
anmuty
2'nil Kč' výdajejsou rczpočtovmyve Úši 23 2]6.32 tis' Kč.ve
Kčjako
1is'
pfljmy
ěini
897']8
a výdaji
sptélkyúvěruve Úši 340'320..Kč. RoŽd]ln€zi
Rozprava:
studenávoda
Bc' fÉud|- neÍoamiprotjeÍozpočtovdna
.cdT
o
@gÉf býo\e hospodďlni. Lde !e rolpolfu.i
']su.|;Lie.2és;
|ng Dxton
DoloŽLýíasloftbustudenévody'p]'tuaelelúiny'
by1o!ďo ho"podmni poo^a Dla]
ine' gel a'p' (Ja.ocnvr.- prcť ; ÍU]a! pfuaeÍaiu
p@ouího poňěru z hlavniho ú
;.RystonoÝá ' jde o presÚ prcíiedh) z dúvod! hěny
H16oúhin ] 1 prÓ' niýno neÚl pa|i, niúo ý nedrže| b,] scbalen nóýrh |@Poé|una fik
)a]] | u.-qa|o.:n cleh?nl 'ha ze zaJupÍe]:NJ pa,'tLr ruJu n^^* a prcd-dú
tDhputlh,n pk'"aůd |inan:n'ú PaniPdkn fi?2' ro|ozLnl ,láncl
r.-',ju
ňw,

od nanl H'|le
7/Přoi€ d níní b'bidh í' d.revátrl tfuri pďGnkÚ prrc'.'3..JzJ
s*jrru ioom.,.. ). Jo" o clisl poze;e| o \,}Ťgte m2 \L|i. \a ostrr)\kJ' Radd
dď přijnoul' Po obecje poz€neI( reB!žnehÍ
měs1ys Fojednaú Mbídku a nedoporučuje
RozpŘv!: nikdo ý nepíhllisil
HLTo,óhin ]1 pťo,nikdo reblt P|o|i' niw se nefuirželbllo odsodhl$ena hePřijelí do|| od
pand Ha|te čáýpfufrka Parc.č'ý. 323 o ýjděře 7 n2.
pro3l'lb!
8/ Proiedíí.i.ÁEhu iblout' o3Ú|owě bÚdouclo.í|'eo' tř.íébo bř.ncne
lfl2.600o228' LÁ7ně toušeňkNN uI' zÁFkd a čltl H|'lní
,;t"*i. ..'loÚ!y s oBěmy byIy již podopginy' nikdo nebyl prcti' akci
m"-.i"
ir"..*.
" a ÝěcrébŘneno Óini 9'550,. Kč'
lndcuř ČEZ. plalba
RozlBu:

njldo se nepřibIásil

Hlasoýúnín ]4 p|o, hitdo
pro|i' hikno ý red|žel |ryl ýhýá\d fuiý|h sn\Óu'y o
"eb,l
!ňloaě b,dorcí o zřízeni ýěcňéhobřekene na ýaýfu ]E 12.6000228Ló2kě Toušeň'k]\N u]'

9/ P.oj€dÍtnI nívíb! lB|oÚÝl o t]úpůjčce
nei n&t}'seb Limě ToUl.ň a K'.Fkýn
úřád€D srředoč.skébo lnje AsroÚpg.ýb ing. zuzanou Mořtvčn.ovou' níně.t(i'ÍI
he.itb.na l.U stř; knje' a úč.|.n rlbudováÍí cYKLosTEzKY
JIZERÁ !ó9t c1
leD€č - L&Jě Tou!€ň.
st.rcs&a !$vdluje sifuaci' jde o wpújčkupokÍúů prc qbudovánj cykroíezty od aip.
úvoŽenv Toušénido ulice Na (Élé a dál podé|tabe. Moálá budc problémŠI' toulenskou
pits jejich c'p poenrku taté cykloŠtdta povede. Bude .utIlé toto 2]istil' souěásti lohoto
bodu je i llořdnáni smIoury o paltn€Etvl ra pDj€kfu G@nMys Jizer4 k.rou Íaji

Ing' Duchoň - poŽlduje qškrtnout zúáuhu smlouv] včl n tnalý ábol' dolgTis ý či
budeq]{|oýfu m 9bÚoovfu|.(dojibM. !oPo!al
Ing, valehÉch toto budeřeší Mlouvá o paltíe|stvi. ia ná něsldnj Ýýlovědni lhútu
In8' Dmhon úd by viděl tlké nějalqýtemln H]izce ! bodu č' IlI. alespoň Óbdobí. dli]e
požadujelepšísp.c'fikaci pozenků ve sniouaě. jsou velni naiel €dné
bg Bel' {n|Óc|L i|- aj:mo | * @Je mys'eÓob 9]ýn aboEm a jdPbou cyk]osrzr,)
<@o' \o spo|ďně se éfupile|. .e tr)!|
nad řfuoL cyk|oJe2lJ, áboren. idr2m[

Hleý.'hín l:J pru' niuo nebylProli' 1 k zdrželby!o^o,hlaýn ,óth ffi|aú? o yýpů|jčce
Pa2eqkůza úťelehvbudoýáníclvosl*l, J]ZEM čfu|cI n*i ňěsýsen d KÚ sn' baie k
, nénou v.l l !'

q i IaňoJ l ryal' !óbor a ý d ! l l upiesn l ?mh h'tfr b'' be plaúi Ú;\,n

t.dophěDý plogř.n/Dohodl

o p.řtí.stYí Ia přoj.kru 'Gre€nÝ.ys

JižóÍ!!!

stďoslka - súlouva ní! k ničfuu .Žavajq
úá nésiěni l'povědn' ]húfu
Bc. FEudl nejsouna uvedeíýchpou ncich přejezdy zen&ělské t*bniry m pole
jng' Duchoň - ýezka povede llŽlabinou me' a]ejí. lechnikÁ se lan
nevejde a ai tak
]l]asoýd"ín ] 3 Po, aikdo heb,l P|oli, 1 ý z&žel b,lo odsouhlena Dohoda o parfuerslýína
ptujeklu, Greetuals Jizeta'.
l0/ Proj€dDlnl noYébo'áv u íaÍosly obce ŠBt'joYico .! zřizcli 'pol.čtró Dě'rlté
policic m úz.mi obce Ljzíě ToÚlcň
starcslka infomlje' žeflmčnj podnínry zůstávlji st€jné, Řda úvlh íedoporučuje'
RozpÉva:liido s9 ne!řiNásil
HlŇýi"íh
.ikno p|o' l 1 p|ďi' nihlo ý nezj|želbýo odso,hlawo ,epř,etí noyéhofu)ý|hu
abce ses|qia,ice na ztí.eníspolečnóněýsk. policie'

o sběru,přopúvě.
u/ PÍojedb{úiíívrbu novémtouÍY č.ý5o0l241/|230o1475/'o1o
kterí!.hř'zde
odltřaňovÓli odr'ldu úei fifuou Al.D cz s ú&tysgnLáz.ě Toušoň,
v pbruén
sE|oulf č.M0024E/023@l475l0? vš. dod.rkú,dle ákols L 1852001sb.
o 32 %infomuje,ženÓvásnlouýajeMýýŠena
s1aro9tl3
i""'.ouJ"n .

s uoals' rz a 5'|l' ý áveJieme'2e"eparvÚi odpadtbude
" "l'

oý,iri|
' lotonenimo2né
ŤŽádoÍi odpád)
neiJdo!v nm |iaé
.šá,
Fúe z špatnětiiděný odpad
a - q1J pÚtrénv p ja ;bjevily a doposavad

"E,j?i!"
rftI:
!)!i}i#}íť
ffi!ff t:{"
ili;iffi,trT,
il,tr1
{f,fď,il|

přepr@ě a Ó^tmoýáaí odPal1,.

yh Dictvi ně.tyrc LázÚě Touš€ů pod
t2l Projed!ítr{'ádolli o odkoup.ni po*mku v.
.lon.b r uli.i U Ci!.|!t ap l39- p Ktpltu

shvaren
s$rcýlo pliponíná ževěc byIa ieš€M É atupitelstn t?, 12.2003,kde bYl
DlodeiE*ohl a ]00'.Kó/n2'
ie ú;le mbdl| !oi!d6l o odtÓup€d oo4oůUs 91'ž.tim
po0*há] by J|' fi@cní výbor chce
lng' Du(hod pokud byla em Ji2 ýbvá]@ zM'
qlEcovat navrh ÓcenérÚpozenkúV k u' oMc dle !1!á . aby nedďhÁZlo k r,]isným

o,j!$i'"il.*iT*.-*'

íesoulsil scenoumi vrcce2oo8,nathuje
' o. Duchoněn'
prodluhn u.čitěto
je

.'.ia"iJ-*"" zoóó. m' pÉ uhstro íenovitosli m domězásiaw
;bÉl;n ruk' pbdajl a podstamělYššícenu

L nnerh cdo 300r/n2
z pro' z ptoíi',iwo ý n.zd|želnebll přijal núwhpro.l.jníceh!2a 3a0;/h2
n^ilíi.
z,n'Ýh-ce,.2000,./ň2
l p,i' to p.íi' s * zdieli reb!|Přijal foiýh pfudejnicery za 20a0'fn2'
ná^ňň
porcnůú
starcstka. mi jeden níEn !€prcš€l' lrdej od|ož€n až do lYtýořmi o@něni
v mjetku ňěstys Láač ToÚšeň.
To!šoí -' '
14/N{nb Ía zběnu 'řizN!c| listiny z{kl.il.i tko|y t M..€řské školyLímě č'
2 ý'ýká
Dodatek
lt..toy páaa i"ar"t stoiy iag.' Čemý'
ň;:].;;ň'"ii;*"l
{.olrlbo
hřiš|ě'
s po/efuli paf.' "'' 5oá97 JrČffýrit'Ie\ofufuc.
ti.lii"rr'"
"J "a* o*]"t,p.Lih;tá @|mmoe b)|a/pmovÚa ý |oce200' a.ozpoče|
ž"*"'a'J^o"-i"
joporuceno
upéšnJ

il;il'iii
,i" i.' á'r" *
"o.oi". 1"a"* .. -i".".i."

a'dat o 75o|]"'KČ.ab!by|szádosl
;bq á'' jJeL dofinďcov@poiela' PrF|í b nd d\ě

RozlBva:
'BÚe.
tne
Dr|eho\á ookEenEce Je qlEcovm obc|' potLd budeo fuLodobci žád.|
obi ' |' demu2e'ádal o d']}|, .kola b) mohla m dobc| do$.lúoul'
Ls óuchoil ie pn m iďe, a|e ll epa bJd. "rÚ(o\ána / rcZloÓfu obce.Milě bude
debiu
n;.elsp|no\al; na tJi|énaBúe poďebapmjeh dodelatdopos|edfoho
Hla.aýihid 12 p,o' hldo 4?byl p..li nilllo :e h.,lÉel h\]a \}nqhfu
dofulei. 2 zlkloda! ltol! o MaPr,M ŠkÓl\Lán. ]nB?ň
lŇn
2 - doplíěný prcgrlÚ/

schvíl.úl obsíě ávÚíé

fréfu zřifuvr.i

\Yht.šk' č. 12010 - ložimi

řdd'

MEI' vojú&oÝí zném ý}hlášk' se ýká
š.*Ňďró'i *i..*e *.a"'la míslostarcstka
ot*' KonakErln osobMi jsou ělercvéŘdy městyý'
alnv ve
"eaili
Ine.valehnch -j€ podebadoplnitávě!€ěné Bta@venl o alš.ní ozv č']2002
}!l6ovi,íň t 4 pro' nikdonebylpro|i' nildo ý,e4fuže|býa ÓaÍouhldlenaozl č,1/20]0

3. dop|něíýpfugr.D'/ Pfuj.ih{.l rYdÁnl 3bo..lku la 350.ÝnčI Ž.bój@I ško|niÝuky
v m€

1992byl rydÁDsbomil ke l oo' výrcč'školyv Toušeni'RNDr' Kálik PnpEWje nove

jako ÓpÉq v€
RNól' r.ráUt - po diskusik rczpočnrby sýújnáWhst{hI'j$u dúl.Žilějširě.i
š&sslkÁ - náÚh by učitěsestáN4 sbomlt nůžebý qdln např'v roe 2012.n)dl ziskáíe
fi@ěni dď ía híturu Ýe výši13'ooo..Kě, nohl by s použftna tolo ladánj
p@ a ^ 'add
/a p'iÓíawé
|ns DÚcbon iď.bldoL ná.l|ady
F.NDi t'rá]k' nai]adyá jehop{ci jsounllovePo celá|€ E
ýýmčim
s néjď.ym
I,1Ř voj|nlova-Eda bJ !]dei spoJ|la
sňos; - pojednÚ|od|o'enoŤ eedÚ' afupiElsryá m břrn 20|l
výbofu.. rok '0| |
't - do!h.ÚÝ Drcsmú,7
scbví|.triplilu pr{.. ko.tÍo|íího
sm..n.. ia.i'.pit.re*.e.i' líg' BdeŠ.pted'on]naw\ |onbo|.\ piedcho/mýolebnin
oMobi suplovalkonlrcbi \ýboi púci finečnihorýbofu
p|dce
Hla'oýáníň 11 pra' nido nebylp|o!i' nikno se ,e2!lrž.|byl sc|dó|enn,á,rhPLínu
yýbÚu rot 2011'
kontrolního
"a
-cboděfuvé.j'ko
ýdoD|néíýprognÚ/ schtá|.tr|pfijerid'íuod p'tr|vlrlb |v!!kotd
U píígiió. |']o'wroči ltMeli 'k vrliřf p.
aé.I
r.i"-i
ia,piďiJ
"Dálqli
RozPBvď nikdo F rephblásil

Hlocoýó,ln 14P|o' \iuo ,eb!! Fon' nikdoý rezdtželbý přiat f"ahč"i d@ odpÚi naý!
n L'Inal .l|ni ý ně\ryi L1aé Toúeň'
Iwnto,é cho.Iě|oýé

p. vaňko}á- r@i sek Prodejipoznkú pfuu (allÚovi' do1ázuj€ ý. zda nenlnož!épfud.t
2 300'"KďÍl2 9 avááliE í€pmd.t lrmolitosl !o dobuBpí 15 l€t.
lng' válďfuh . totoned noŽné'al. určitěto pbdaji obEtemruky

NáEl Um€sni pl€.b€sL tng' vaiebreh'
El8oýóhíň 14pfu' \itdo neb,|p|oli' hikaoý rezdlželbrlo předreseié B@8i

s.lťóIefu'

|6l zÁ1.t
starcstkaměýyse MvD.. Jitka MyslivďkoYá děkujeustupitel'ln 2 účos!přeje lťáýé
Ýáí@ea šť&hýnoý rk . aedá!] ko!čiE 21'30hodin'

?,alu' ,ý4(
MvDŤ.Jitt! M)tslivečková

{w}

