ZÁpis č,l|20||
ze zasediíní
zastupite]stva
městyseLáaě Toušeň
kondéhodnel 7. bieaa 20l l od 19'00hodin
Pílomni: lÓg' Fretišck Bď€š. InB'Michal cinek.Ing' 'iti Duchoň.Bc. Jr Freldl.
Libor Konopk4 Ladislav Kratochvil.Aleš|eEh' MvDr- Jilka Mysliýečkov{lvÚa
studnjčková.
Dm saj.ová' Milm sulc'.járosla! Tihon. l!g' Lubošva]ehJach,I!g'
Zb}nět vil, Mg.' věB vojtišková
Hostg EučkaPm Kaplma .Bďbola KaplooYá s pďln@m

2'
3'
.|'
5'
6'
?'

Uslgnoveninávrhové
komiý
ápisu
Uýúovenl ověl.ovate|ú
Prjednáli a schvóleíÍpfugmu edií]
funlrola Žpisu a un€*ni z poslednihomedáni zM
Zpúla o čimGti radyněsryse
sealán€ni s $hvaeíým RoŽpoělovyl]h
olatienlm č'2/2010k€ ]l. 12.20]0' zPnivao
inveniarizci naje&u městys€ Láz!ě Toušcn.píspěvkyspolkůú
8' PÚjednáli souhlsu se slavboua prcjednmismlourao uavřetri budoucisnlow), o
- obnou ledeni lE.12.
dIzenJvěcného
břenme ná atci LázněToušeň'U HřiŠ:ě
6003557/01
břemenete stavbě
9' Pmjednánisnlouq o uanleni budoucislour] o ziizenj věcného
Lizně To!šeň tNN PřičnáNa Hňdisku IEl2'600] 5556/01
l0' Prcjednánikalkulace€n vodnébo
á stočného
na fuk 20l 1
l l. Pojednániž{doíip' MiloslavaKaplm o odloupenipoŽenkúve vlóbrictvl něsly*
LÚoě Toušeň- pou ml(ůpďc.ě' ]?64 a ]7612Ý ul' U cihel.y. m klí'Ýchje postavma
Íenolnost ve vlóhictvi !' KaplÚa s píděleoýmčislcmpopisnýD339
l2 PrciedMi plmJ rczroe ob.epo rly 2010 2014
13' Prcjed.ánidoplnéninájfui smlolvy s os FK slavoj Touleň. v č1'] Uvodni
u!bovefu ' projcdnďi a scbýj]eD oDÉLenesDlour,)

se áphen fotbaloýý.hkabin.přIpojkyvody
14.PrcjednúlsoÚI4u městyý Láz!čŤoušeň
jÍňky'
vlNtnictú
do (N
a elekllo' odpadni
ve
FK slaloj ToUšeň
l5' lrcjcdútri a schvál€ni noYéobecněávaé rYhlášryč.1/2011 Ó nislnim poplatkua
pbvoz s}šténu
sbromažd'oúni,
sběru'pi€PŘq. třiděni'využiváli a odstúnov]áni
komuálílch odpadů'kG!á nanlaje ozv č'2/2008
č.220l l o nistlich poplatcích.
l ó' Prcjedfoinia ýhváleíi ÍovéobecněáÝ@é t.yhlášl(y
keni nÁhEuje ozv č'2200l
19'z'léI

sraroslkaměstyseta{zrěToušeňMVDI' Myslivečkováa!ájilá redáni 6fupn€htv4 pnýitála
pítomé, oaámila řádné^eřejně.i m ílředni deýe. piilofuost ]4 btupitolú néslyý.
fu lupirclslýoje snášenischopnó'

2/ UstlDov.ll nÁvrhovékonisd
st?tostlo podalanáBh ú BtanoýenináthoYétonisÓ Ýe stÓžení|adislaÝ (Élochvil á Milfu
Šulc'zpisoEtelen Daiela Rystonová'Jiný níuh n€byl podán'
El6oýónín: 13 PRo, niklo iebll Pfuq 1 ý zIIÍžeI
hl4,oýóhi,býa ýhýálehd
hohiÝ
"dyrhoýi
Ý složdI La.lbbý kd,ocnú a Mila, sul.' upisoýnlelfu Dúun b81fu,ó.
3/ UJÍ4.oveníověřov'te|ůzápbu
sl!Ňstka podalanáwh na ověioÝoteleápisu ve sloŽ€li IYm sfuddčkováa Ing' Flatišek
Beš' JÚ íánh nebylpodáa'
El@fáúh : 13 PRo, dik.lo r.U Pfo|i, 1 se z(WI hl!''oýóní, býi ýhJdl.ri oýěžo|z|.lé
a 1.e, FfuníaekBa|.š'
1lipbu ý sloknl Iwnd sfuI|Úičkoýá
4/Prul.dÍ{!| l sctÝá|.trl pfugmnu za3edíli
starcsttaseaáftilá atupitele s předložaýn pro8@en z6edáli zstupitelstva
RozpBva:
Mg!' vÓjtíšková chybibodmzpŘM a prc1onauhujedoplněnio bodč']? rczpňva
HIŇýúnd: B PRo' 1 U pmti' nikdo ý radž.l
pfuE.aň s.loplněnín o bodě. l7 Rozpmw

tl@ýónl'

bý ýhýólen Předložerj

Plbě opož.1ěně
do.@il na z6edóní zBlupilelslýa!ng.zblnět yir '
5/KonÚolt ápbu . u.lBeIí 2 pos|odnihoz.s.d{ri zM
zápis č'6/2010a @€sni č'6/2010 byly řádně ově}eňyovětovateliápisu Nebyly přiděleny
Žádné
'júoly'K ápisu mi k Bneýnl nebylypod.4ny
připonlnky'
žádné
6/zpř{vt o čilnBti ndy Eěsryse
zpníW o čimoslindy oěstyw a o&obi od 22. 12'2010 ' 17.3. 20] l předneslanístostarostta
M9' vojtiŠkováz!úvaje přiloženajalopřilobg ápisu'
RÓzpÉýa:nikdÓ senepřit Ágil
7 seníBmi $ sclv{|e!ýu Rozpočtoťn opltřo.In !. 2/'010 k€ 31' 12' 2010'zprlvt o
ilv€ltt.izrci
n{eiku D&tys€ Líně Toušeň
siabstk. iďomuje 6tupit€l€, ž€ Ro č.2120]0schválilana 5vé$hůzi Bda městyý dle 27' l.
2ol1' Toto hylo rezb''bé pojedjala schválit lzbleden t ročni účetrJ
ávěee 2rck 2010'
položetýhváleného
kter' byla 2]. 2' 20l ] ' Jed!á se o úpÉwnedoě€'?fuých nebopřečerpfuých
rczpočtuB skutečDé
ó€!pá!i.
hg' Dehoň sŽ!ámil atuPilele se z]Úá€ným inv€nhmín $Upi$m majel|a' lohl€dávek a
ávazků něs9* ljaě Tou!.ň a rck 2010. originál ..InveílMl soupis..je toanlédnudna
úladuněstyý u púíRyšonové'
El@ýfuhn: 15 PRo, hik.lo neu proli' 8&no ý nez.lržél'
býo ýh,ól.ho Ro.poč|oýé
opalř t
č 2,2010a InÝ |u,ht soaplsfuJetku' pohlqló,elÍ. zówúů za fuk 2010'

8/PÍojedíáni!oub|aí! * st.ýbou . prj.dnáli 3Úrou}y o Mvř.íí budouci sm|o!t! o
zříz.!| Ýěc!éhobřeneft I. tkci l&ně Touš.ň' U qřiště - oblov. ved€!í IL12.
600355?,1t1
starostk i.fomuje artupit€l€' Ž€ séjedúáo demonlovr.nisúvdicibo ÝeÍto!Ťíhovedenjod
poantu pď..č' 857/10po poslednípodpědý sloŽáIu fotbalového
biiště.Dmontovďé vedenÍ
bude na!roerc noyýn kab€loýým remin yedenimna pokmcich pd'č. 849/]6 a 857/40
Šíor1rúnapojerídsl.{vajiclchodběúýcbnist fu pÓzeÍůUpe'č' 857/40.
Po prcjedíáll v Éděoslovila starcstlo prcjek&nt!! ádala měnu t6y z !ábřežIdo ice U
Hiiště'Po delšiodlrlce rcbylo jeji ádosti whověno' z6fulitelé dost.li foiěíet tsl pÚ lepšj
9/Proj€d.ínl smlouw o uvř€ll
budouclsn|olrT o zříze.í věc bo bř€m..€
L{'bč Toušeň kNN Píčb{.N6 ťřadhku IE.12{0035556/01

ke 3Ý!Ýbě

J€dná s o dmonláž íávajicÍnovc.kovniho ved€ni NN' Pi€věs sl'Bjicího v€.toního vedeli
NN z no!ý lQb€l AEs ve sávajícltr6e 9lýměnoupodpěmýchbodda novéhelonovéstoŽáJy'
Na sh'ni' Na vinici,
rybudovl'ni novéholobelovéhoemího vedeni NN Ýúici za.hÍadnI'
Píčfoi Na Bndislu s íor'ni kÁbeloÝýIiipřipójkoyými skijněíi ss100/ss200 u stiivajlclch
nemovitoýI'zastupitelé
dostalináčÍ.ek
tgsy pr IŤšÍori.ítaci'
RozoŘva k bodůmč'3 a9:
katochvll ' sloupybudoucca l5 let staJé'důleŽitéje
elektřjnapo fotbal]sry
Duchoň. dnesužý di€vě.é sloupynemi poúivat
stďostka tdpiji púYěvedenitEsy podélt.b€' prc ob€c by bylo Ýýhodné
vé$kabelv ulic' U
Hiiště'kdechcemev)budovatkanáliei. vďejíéosýětlenjá po lépovrchnhh'] tomúik@.
Elzýýónún l. bol,uč,8: 11pto' , bý p|oti' ílk.lo s. néídÍaLU 'cnýókn ýutlas y s|aýbou
o sounh| s uuýř.nlh budogc.ý,nouý! o ?lken, ýěcného
bř.nen. hd d*ci Lóuě Toušeň- v
Eř.ýě obroýoýeddíIEI2-6003s57M'
Hlaýýlníh k bo.lu č.9: ]5 pto, tiklo nebll p|oi' nk.lo se néz.lru' bll schý,nfusoutlas
s kaýřelín bldoucí frlo||y o zikaí ýěciéto bimr. ke ýaýbě Ló4ě Ioašeň *^1N
Příěnn'Na fuadisk! IE1 L60015l 56/01.
l0/ PNi.d!í.l kllkullc€ vod!é|tot stoč!ébo@ re|r 201l
stfustká ýmeuje pítofué s přeloženo!kalkulaci cel
vofué s zq,šuje v dfuledl.! Týšaé nil.TPÍi €ny vody a nizkého objemu vodnéhooprcti
pi€dpoklodu ol'a 2010' zYýš€ni je o 039 Kď!ú' stoěné se z}'y3uj€ o 0'38 Kč/m3. @ž je
důsle.leknizkéhoobjďu s1oěného
oploti pledpokladurelo 2010'
cma vod!éhov rcE 20l ] bude 22.80Kč a stoÓnéhol '.7'1 Kč 9 Dltýn].
Elaýýót{h

]5 PRo' nikí.o n.bll pfuli' {ih.lo s. n.z.!*l'

bl'

ýhýóIena M"

ýod,ého o

11/ Proj€dniíi žldmti p. Milo!|''. KÁp|'m o odkoupoi pozenků vc v|'stÍi.tÝi n&tt3.
Ljzně Ťoul€ň - pmnků plrc.č. 376l] s J76' v u|. t| cib€|ry' n. |de.ýcl je postgv€tr'
.€doYitost Yo Yl.lrriciYi p. K!pl.íá 3 přidě|.nýb čful.úpopimýn 339'
slmstka předn6l4 ž rodim Pea (aPlma aow podalaádost o prcdej poz€nriů pe'č' 376/2
o 9ýměle t06 nú 3 pďc.ě' 37613o výúěie 80 n' ve vlastlictvi měs1j6epod j€ho íenoÝiloíi'
FiomÓni výbol navrnujenovou prcdcjni ftnu vc ťši 2'000'. Kč/nr2.

Radaněsryseprcj€dnálá lentonávřn a doporurujebopircktw něstysepťodejnienu slejnou,
jálo bylécenau !rcdeje donu čp'1l3 a donu ěp' 33'
Ing' Duchoňiďomujq ž€ si fimčli yýborna zák]aděpodl&důz KalffEu rcmoYitostilYtvoiil
ozbor prcdejeporen}úm I.ú' t.áz!ě Toušeňv let€ch 2008.2009a došelk prodejtriHě a
stavebniporemek 2'470'. Kč /nú' v tonto pípaděmuhuj€ 6měni výbo! prcd€j.i cenuve

Tihon em ý nu zdá plepálená"dúntan s1oji€a 80 let
Krerochvil sÓuhlsi s Tihonem'v suósných €nich stávebnichpozenrkls prcnitájejicb
valelÚ&h - součóli ájenci o staveblipaselyjsou tedyr íeÚhodě
TibÓn mslěhuř ý do Toušoě nová rodira á cncerady át a i!:adjim lo hned.a zač]'tku
aepřijemi přepíenou kupni cenou vždť jde o ]86 rn2 obe pozenek ýejně kničemu
rer}u|jea x gp|fuo\
i 'Ó á |ď r}skoÚ ÚU úťl'enexoupl
Ductoň 9tavebnlpozemek v Toušeniná ale lulo coLr neapomeňle, že atupilelstvo
hospodďi s obenin mjett€m a mo o by bí nďčenoz podhodn@eléprcdejnicenyob€c.íro
maJetku
Búš.v takovénpřipaděnohou majiteiépoanlů aúujicich do chodnikúa gilnic požadout
jako to bylo doposud
od něstyse! případěodkoulml st.jnoucfuu a íe ŠyÍbolickou
jsoe
pňnesli
pomky
kolie
dokMenlú. ž. dédakolpil
od púa Jed,. nám.
',Kaplm.
smlouw i sloŽoku o apleni'bobúel íebyl podá! náEh na Ýklad dp kátastlulefuoyitosti
dnesužneviDez jakehodůvodu
'(apl&ová:. . chene doúekaekonstuova1a chcene tady á1' jako majá jsen do Toušeně
jezdil& údi bychomvševýidili k€ spokojelostioboustEn, pok'rdněja&ýpniwik.ďomlíuj€
zlmjici cit.ci o n{lleílréDneprodánipozemkůdo lrupnjsmlouq' bud@c tádi' jin.t ncvim'
ja.l(vás Pl€svěděime o našeDupřibnén zójmu2d. bydlet
k]i]ik - Irg' DÚhoň sice llločjlal cen'! al. byli jste 9 tÚn toltnou| jak je pomek nalý.
z qŤlúvě'']vÍÍ!žepfu Jed. pozenrlqopmYduprcdal
Duchoň- pokud tady máte nějakédokMedty o kolpi . pledejleje pai1 slaÍoíce's ddŠím
pozenkefr' kteíýnslle koulir od PozenůoÝého
fondu,dělá pďcela cca 350n' ' a m &toyýoh
užse ía!í lódovédomky
Tihon pokudmajl slože.}ua kupn' sňlouvu.je.enorálni jin pozeÍůyplodlt
stáostta íaťhujeodloát pÚjednfui ! *hvi]mi ná příšti6ed]á!i afupit€htýd s tim. žeý
zjíxli1€lůn li€ďoá .ovépodk]ady
'.Kaplfuová. již to vÉzuji rnoúoudobu,a Afupitelstvo 6edá aža tii něsle. celése to
s1es&a přislibila žeýolá i mimořádnózasdlinl zsfuPit€htva
Rlď@ón.,n 13 PRo, ] u pto|l, ) ý zlbžel'b,lo ýhýól.no oďoždt p,olednó,t nd přB1{
rceíldlt z8|upil.L'.9. něý,ý uuě ToLící|
12l Prcj.díáíí pl{.! funojg obc. prc volebd období2010- 2014
předložený
plán rc'oje je velfii oliútačújsou v němuvedenyatce.l(teÉ
starostlasdéluje.že
bychon Édi M]ihvali' pokud budú€ nit dostatekfimč.i.h posliedtů' Prsí o p p!d'é
- plá se'jesdi sepočit.'s opŘvmi v knihouř
sfudničková
přimIouvá
vit
€ a úrcvíoť přechod pl€s tBť prc pěší(mpř' lrcce 2014)' oprava
konuikace NádmŽni í20ll)
Ducnoň- p.osi ďsuout lybúováni kolmb|'ná m bltitově zroku 2010 do 'oku 2014' m
ďce' kletéjsu zde uvcieíy exislujepŇjektoýédotúota.e' 'atžejde ojatobi invelt@

HlBoýóhtfu I5 PRo' nikdo n.b,l p|oli, nikd, se ,eu||že|'b!| schýól.n Plói tozýoh ob.ePfu
ýobnníobílobl2010- 2011'
13/ PrcjédD.ni doplúčÍíndjcnúi snloury sos FK sl.voj Ťoušcň- vč|. 1 ÚvodÍ'
prcj.d!Íni ' sbvíl€.í opavo.é snlouÍ'y
Úl.lov€nl
stařostkapředáváíovo Ing' BaÉšoú'Ten rrysvětluje,
žolátalE nemovilosli, p@višé PEla
prcvlíst
pledsedyFK slavoj
1ýcho! odňitl
ápis fotbalový.nkabinía Mišti.Po osbnl náÝštěvě
Toušeňpaa }itla M pEcovištiIra|astá]ínoútaduneníTelajNé' pločrcbyl ápis prcvede!'
a bylo špětněm předloŽ.nýchdokladecn.Po dohoděs prámikm naubujemedoplněniodst'4
včl. l
!Ájemce dál€ pmhlašuje,Že je mjileleú fo1balotich t3bi!'''''''''dl€ Dod.1€óného
Rozhodnutipololeni stávbya souhl4u s uŽívánim''''.''''..'''''.'''''.'',pokud bude shýál€Do, jc
přesM citaceíuEúi do unesaí'
varehmcb. úwhujejinou citacidoplněni
Ducboň. Í'á á to. žesmlouYan€Řši pozsnek pďc.č'70l a upÍavnvý!éryostatnichloantú.
nui se upraútv čl'I o bod 5 a v čl'IIpl€dmět íájence búleprovádětúdtžbu
K!áft . z vl6hli zk!šenoíi' vi, ř se euí cilovat poe pozemekpod budovou(kabiimi)'
jingt to kataslrre uáti'
B@š muhuje poťebné
úpBly ř€šn Dodalkm č'l
IIlMýúnín 15 PRo, nikIlo d.bll ploli' hil.!.o se

bll schýólen DodÚleÍ ě 1 te

snnouýěo nójň, fuezin,ěslrsenI'óÚě Toušeň
a FK "4tžel
sloýojroLšeň.

14l Prcj.dnó!Í soub|.Šus€ z{pircb íotb'IorÝcb ýqbiq přípoj|v vody . eleklrc' odptd!í
j'nky' ve Ý|Útni.ý| FK slryoj touř€ň do KN
Rozpram:nikdose nepíhlásil
}ilNovánín 15 PRo. nikdo nebyl poti, nikde * n@drŽelbyl shváen sounb se ápi9m
fotbÁlotýchlGbil' piipojlv vodya eleklro'odpadnjjlm|.ydo k.t!sb! nenovi1osti.
1s/ Prcj€d'ánl l schví|dl íovéob.c{č z{vuíé qnEšky č.l,ž01l o mígt'lm popbtku 2
prcvoz sy'rému 8hrcb{'ďovúní' lběfu' př€pÍlYy' tříděnl qužIví ' o{btnňovlul
komu'.|ricn odp.dú'ktén|I.btýnj. ozy.' 2n00a
sles*l *mmuje s aělmi v pl€ďoženéqhlá&e. PMi měna ý týká v čl' ?. splahost
poplalkujednoniavéplatby a odpad t druná poton povimosri zplaril poplaret do 31. 3.
přislušdého
kál{dáinjlD rcku'
RozpŘva:nitdo senepři ólil
,tI@ýónIň 15 PRo' nildo,eb,l P|o|i' nifuo s. h.zt,ň.l, b,Ia srhýóIdd ob..ně zóý!2,ó
|yhhiškaě. ]/201I o niýnlm poplarkuzd pruýozslsiédu, shfuňdž!ťo,óní'
přep.gý!'
Šúě|u'
.luěnd ýlužlýónía odýrdň@óÍ.tofu,ndlníehodpad'kerli natBzaj. ě 2nuE'
16l P.ojed.]íbi ' scnví|e mvéobeEě ávué rab|áš|vč'2/2011o nísttricbpophrcftb'
ktÓrí nalrouj€ ozv č.2ž007
Po komltéci s Mgr' vlčken došloke kosmel'c(ýn úp.avánve ryhlá!@. doplněíabyla o
přilohu č'1' kt.rá slano!'IvelPjnáproslr@tvl Ý k'í Láaě Toušeň.
Ducboó doporucujeqjedno|i|
rm|n plaLeb
Ňphltj ' alo na|\on(bite
Bďe. lo'odoponr.ova]
h&DucnoňzKt stiedďesl'eho
kaje ú |\dJsiaplMlal do o7v o

El@úním 15 PRo,
íeóll proli' titdÓ se .4l|kL b'la schýilera ob4ně zówz,d
"ikllo
ýyh,íšt!č'2,20l] o n,!s|,..hpÓpla|ctchs Plipo,,tikani o l.,,,!n, splrúrfíipÓpla|tůa p,,'
AlÚó ,ahra"jé ozf ě. 2,2007
r7 Přhpěvk! lpolkůn (oponeNtí z bodu 7)
Ine' DuchoňpiedneslYýŠilavrnovmých přís!ěvkúpro úistli spon.'' lderési o Pňs!ěvet na
čimostpoádaly' PřisÉvlq/ prcjednd fiímčnjYýbor a doporučilje ádě sěstyse' Rada je
piedk]Ádázsfu p'lelstvu Iie $hÝileni'
ceská obN baiáčníkjlIjŤě TÓušéň
sdfužúi zdnvoE'ě postiŽ.bých
slM ieslyšlcícha nedoslýchaticb

10.000,2.000.10.000.7.000.,
2.000,7,000,20.000,,

El@ýdnth l' PRo' hittlo ^.b!l Pfut, aitdo se h.z|.ňel' býa schýólenauýšepřlspěýkůpto
fuušenské
sPolkr ,a j.ji.h ěi,nosl pfu rÓl 2011,
v ávětčné fuzpravěstamstkaněstyse MvDl.' Jitka M'šliveěková infomuje 4tupilele a
přÍloméobčmyo staw pobíhaj{clÉkonstrutcesueněné!ily'
v souěNnédobě slavba stoji' cekalo se M wsledry posudkůstltika a nykolos4 kďi byli
výsI€dtem zkouná!í je špatlástatiká domu.v objekiuje dbvoňo.k. i rc9iik' Po propočfu
všech dolDručenl(oďsnflěni všeh dřevě.ých koBEukci. následú ekolosichj likvidácc,
cbmické ošetienislíWjicihozdiva '.''') se raatně zťšífimční podil vls.tricb zdmjú,cM o
3.mil Kč' T.to zríšenis ýk2ji po@ objekfusMotlého' Dalši úuady budous úpBvmi
údvoí' piisfuPuk objektu. vstupíibni.ou'
Duchoň úEhuje M ěeMovén aedáni prjedmt a aPmovat rýŠ€ni ťdajůdo Íozpočlu

NáEh usn€Pd ě' l/20l lpl.dn.sl MiIÚ sulc'
Elafuýó"íú 15 Pfu, nifu.Ó nebý p|oíi'nikdo ý nezd'žel'bllo scnúkúr Bneseníě. 1,2011'
sraroslkaněstys Láaě ToušeňMvDr' Jilka Mysliv.čI@váděkuje^tupitelúma úč.s1
a konÓi

záp\€ J a Deiela Ryfunova

l:l
.i;t,i,i)Ytj.ň
MvD!' ]irka MysIiv€ěková
st@stkablěstyse

7'|LL.L
/,.r- ý,lu

4fu'r

'),-'

6

Usn€ s eÍíč.1/2011
zastupitelstva
něstyseLázněToušeňze dnét7. břeŽía2011
z.gttrpiielstvohdlty$ L{ztrě Toušoňía ýéb z'sediíi:
]) UrčujeDfuhovoutomisi !e složenipe ladislav Kútochvila pú Milú Šulc,
2) Uróuje ovělovatcli ápigu pei lvÚu studdičkovouo Ing' Frmtiške Bareše'
zaPisováteIkoupaJ
DóuRystonovou]
3) doplněnýPmglm jefuáni 4tulitehtva něstyse'
4) snlouw o Mvřmi budoucísmloula o Žireni věcnéhobřem€ne m a}ci LIihě
Toušeň'Ul'IiištěobnovavedenilE.l2.6003557/ol
5) smlouvu o @vÉni budouci mloury o ďireni věcnélDbřem€ne óa átci Láaě
Touří . *NN Plíční
Ná HrádiskuI+12.ó00355ó/0l
prc rok 20l1 vodné22,80KvD, s stočné
6) €nu vodréhoa stoč!ého
l7,'4 Kó/nr
7) plrinloaoje obcep@oky 2010 2011
8) scbvduje dodakk k ná,jemi smlouvěZ óe 25.6'2010nezi něsrysm a o&mským
sdružením
FK siavoj LáZě lbušeň(mě!a pozenkl a de*lece ýI6tdiďýí staveb)
9) zápis ísveb folblloťch kabin,přilojl9 vody. eleklra.odpadnijinky !e vlďtniclú
FK slaloj Láaě Toulen ía pozeÍclchsl' 70] a pď.. é'69413
ve vl6tnictvi Městy*
l0) zápis n€novitosli ve vlótĎictvI FK sbýoj Láz!ě Touš€'i na pomcich ve vlaslnicfui
n&tyse llújě Toušeňdo kataýrunemovitosti
l l) schva.lljeobecněávaou lrNáŠkuč-lDol l o nIstnIn poplaúua prcvozsygténu
sllromlžd,oÝáni's&ru. PřePŘr!' ltiděni' vyliv|jni a odstr'no!ání komÚínich
]2)schva]uje obecněávúĎo u !fl ášk!č' 2120l l o nisttrichpoplalcich
l ) schvalujepikpěvlf m spolkovoučinnostv @l1oÝé!ýši58'000Kě
]4)B€le m vědoni zpráW o ěimosli !ádyněslyse]
]5)B€ r e.a vědoni rozpočlové
opalřenič' 2,2010k3l'12'20l0 a zpúW RM o
inventaÍiacinájed{uněslyý
D. od|.l{dó íl přfifi j.{!ání zM
l6)podej pozenkůp.č.3?ó/3 a 376/2o elkové výněř€ 186 m, vul' U cih€tny panu

l'|L ^
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MVDI. JilkaMyslivečková

ověřoÝateléZápisu
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