zápis č.4|2o||
ze zaseďániZastupitelstvaměsryseLáaě Toušeň
konaného
dne2l' áří 20l1 od 19'00hodinv asedacisíniúřadu
měsryse
liitonni: lng' F.antišek
BaEš,lng'MichaIcilei,I4' Jiii Duchoň,Ladhlav xmlocbyil.
Aleš Lerch' MVDI' Jitka Myslileěková. lv&a sfudničková,Dana Šajnová.MilÚ Šulc.
Jaloslav Tihon' ln8' Lubošvalelmcb, lnE' Zbyněk vil, M8l' věn vojtišková
Obluvai: Bc. Jm Freudl,LiborKonopka

2' Ushov€ni

návrhovékobise

]' Uímoveni ovéi.ovalelů
zápisu
4' Projednánía scnváleni progrmu zas€dáni
5' KÓnliÓIa záPisua ls.eseni z posiedniho
zóedáni zM
ó' zpúva o Óimosli rady nésryse
?' Prcjedn'ninávrhuRozpočtového
opatřelič'2/20I] te 3l.8'20l l
8' Piojedíáni ádosti občúskéhosdruženi..ToušeňskýMyšát o.s'.o dofui |omou
proniíud nájeffnéhoa nákladůza energie! vodu v plomjatémprcstoruspolečenské
nGlnosli Donu seniorů
U Byšických.
zo Školou
4l4' !áznéToušeň
9. Prcjednáninákupupozenkuod p' DI. Dmy Kldrové o ploše] 14n2, p'č'9/3k'ú'
Lázně Toušeň'kteď je obci lT!živá! jako plrk aje v součlsnédobě v najelku Dl'
l0, Pmjednáni a sch!áleni úpŘra ozv Ú' l,20] l Ó mistnin PÓplalku za pfuvÓz systénu
slmmážd.ováni.sbčru' plepŘly, třlděni. vyuŽi!áni a odstÍďovánl konunálóích odpadů,
Doplněíi č|.7 tétovyhlíšky' splatnoslpoplatku'
l l. PÍojednáĎi
ádosli p.václaÝaMÝeny o odkuppozemkup.č'216
o Ýýněře l2'8 n2 lr.ú
q'budová.i
Lámě Toušeň' kteďje ve vlastnictvi něstyse. za údeien
nalé čelpaci
ýÚif s dop'nto\.}rprcdejera Dc||Jn ob!e''\en'm
l2' Prcjednáni a schváleni ..solou!'v o umoŽíěnipÚledenl sulby. prc slavebíiky. kteni
uplavujepodDinky uloženivedai voda, kanalizaca' ply1 na pozmcich ve vlaslnictvi
něslyse L&ně Toušeňa kleI. budepílobou k qjádienin te slavbě !'o níslÓě ptislušný
l3 ' Prcjed.áni piijeti daru' od p' Maíi.a Pochizty

]4' Prcj€dnini a nominaE čleMdo dozolčiŘdy /před9tavenslva
^polečíosti
zdrcj Pilné
l5' sIaúmé
láaě . povéřni
l6' Jach&lubLá2íě Toušeň schválenipřispěv*u
l7, Pmjednánia schválmívyblášLfo nistlúchpoplatcích
(rczšiřeničlán}ul o bodV' . zhodnocÚj stav'pozfrku s úožnoíípřipojenim stavbu
vodolodua Ltualizlce
I8. záv&črá rczprava
20' záaěÍ

slarcstkaněstyseLáaě TouŠeň
MvDi Myslivečkovázahíjilazsedáni 26tulitehwa, piiýitála
pítomé, oaánila řádnézleřejnéli na írřednid€sce. přltonnost 13 zaíupilelů něsty*'
zsfu Pilelstvoje Brášenlschopné'
2/Ust.novcni úvrbové|ronke
staroslkapodalanávrhna usteoveni .ávrhovékonhe ve složeÍiIn8' im1išek BmŠ a Mi|Ú
sulc. zapisovatelem
Dmiela Ryslonová'.'iíý náÝIbn€byl podán'
Eldý'áh{h: 1I PRo, nildo n.u p|oli' 2 'e z.l.ž.li . schýnlib $sfupnéIsboióý|hoýau
koniý w složení
ihg. Fnn|išek BaRš a M dn Š"l.' apisoýgtelen Dalield R1sto,otú'
3ruslaÚov.Íi ovčřovat€lůzipiJu
slďos&a podalanávrh na ověřovateleŽápisuve složedhfua studniěkováa AlešLmh. Jiný
Elasoýdnín : ]3 PRo, hikdo iebl P|o|i' hikl,o s. ,..bžel
oýěřoýa|elé
zópha ýesložeiíIýana'ru.lnič*oýda Á!éšLe|ch.

ýh,ólilo $s1upilekÚo

4/Přoj.dbúniá schvále.íprog.lnu zas.d{Íi
slms&á semánjl! z6tupilele s předloženýnprcgmeh zedáni, upozomi|ana chybnou
Íómuláci v bodě7. nawhujespojenipÍojednáni
bodu8 a ]ó'
Itlaýý!,|hl 13 PRo' Iikdo
P|o|i, ni*do sé ne,l|žel - schýnlilo zaslupilelshb
"ebll
přédložeú
Pfug|ah s opfuýoubodaě 7 a spoknín bodu8 d 16
s/Kontrol' zúpisu. usD€seni z posledního2se.t{ní zM
zápis č'3/20ll a usne$ni č'3/20ll byly ládně ověř€ny ovělolateli zápisu'Nebyly piiděl€ny
Žádné
likoly' K zápisuai k usnseni nebyIypoďioy ádné připoninly'
ó/ zpráva o či.Iosti r.dy m&ty9e
zpúvu o ěiMosti rady běslyse a obdobiod 29'6'
voj tišková'Zprávaj€ pfiložemj á}Ó !říloha zápisu'

30'8'20lI plEdnesIabistosláJos&aMgi,

Klatochvii: o co jde Ý Připojkách
slďoslka: na přoenbu budepojedná.i ',Dobodyo možněni staýby..
Bďeš:jokjetos intm€ t fu
vojtišková: sznamuje s nabjdkfui nÉm na pmvoz wlFI .a úEmí obce
Ba!eš,(mloch!í: lo bude chválybodné,int€metové pňpojenlje velni špatné
zadák: lo nbec leni cnv yhodné.oÓ Ďepotřbuje, aby za něj nětdo platil iíteňí' to máre nálo
prcblémů,kabelová lelevize nenív souĎasné
době reólabihi. užninulé vedeni obce odsúlasilo
utlunoval kábelÓÝou lelďizi
7soÍúneúi a přojed!ání ldvrhD Roq'očroÝého
op.tř€ í i č.Ž/Ž011k3l.8.20|l
zprávu íÍarčni]roťboru piednsl ing. Duchoň' Upozonil á roz€bÍal nejdůIeŽitěj
šípoložky
v mzločtovénopaderi ó' 2/20l ],
valebFch: zÚ}sl€t€
se' kdéna !o vezneDe' již berebe z ržď
zadlik: k rozpočfuneni co k snichu. Ekolslrukce 'adnice, douiá' žebudez dota*
starostka:nebyla iečo ekonýnúci ladíjce. ale o lzv. hasičáměč' l78 Žá*di technickéčery
zadál|doufá želaléz dolace
zadák:Posledribodskleněnávilg.to nyslile vážněnavýšeÓi
n! ]3'5 nil' Kč
stďostk: velni rozsáble rysvětluje ceIou kauu pojektu
zadák: ásadíí bylo yýběrovéřimi, ímy íebyly l?ušlěly o seznáneny se slavbou' zanedbali
va&ová: fimy to vidět nechtěly
stlDstka: výběrovéřizení vedl ing' H&ovník. objedimý býalou stlostkou. klerý se tin živi a
ná s výběÍoýini řjzenini bohatézkGenoíi' on má odpovědnostza spráný prúběb.konise
ot€virala obálky a kontrolovala zda byIo spIněnoadánl
zadáL v koDisi chyběli odbomici' bylo podceněno'všese dalo zcbi'íit ve snlouvě
vahImcb: ale Mio' vždÍ si byl v raděa o všea si roáodoval
Bďeš: ninulé asfupil€htvo bá velký rinus s nákupen sldeněnévily
zadá&: barík se a 7.5 nil. postavjno!ý, selhal i stalebnídobr, kdyžnelpozo'nuje na chyby
s!Ťostkl| ukoněujeboúlivoD diskui s piisliben vei€j.é scnúz€ m téňaRekonshkce s eněné
Hlasoýlilln:

]2 PRo, nitdo n.bll p|oli' l s. ne.ntžel

schýóIilo uýup

ehrýo Ro.ljočioýé

8/ PÍojedtrá.íž.dosti ob.lNkého sdnžc.i ''Ťouš€ ň ský MyšÁk o.s.( o dotlci .orDou
pronitruti lájeD!ébo l Díklldů Ž!.lcrgie.
vodu v proDlj óÍ Drostoru společolté
místíosliDohu s€ l iořů U BJšickýc!'z! Školo!4l4' Lázně Toušeň
16/JtchrkrubLúzíěTouš€ ň - 8chvó|CnlpřIspěvlu
valelmch: pÍočJacbtklub žádáo piispěveI(pozdě
Duchoň:žádostpfujednávalfiměni výbor' Jach&lub j. uavěná společnost'ale bá velni dobÍé
výsl€dky v závodri činnosti.v ádosti uvádi úspěchna mistovstvi tpublity i Ý Empě ýých lii
dělských svěřnců, fimčni ýboÍ navrnujopřispěvek Ýe ríši 3'000..Kč'na každéditě l '000,

Kč'

El6oýli"ín 1] PRo, 1 u p|oli' nifulo ý nezd|žel. ýhýililo zoý4pi|ehíýo žórloslRc M!šáI
o,dúaclJfuon pnnii"|í ndkmého a nóI.Ia!.ůza q,Ei. a ýodv ýpÍo"ajaté"lp|ostofu za
skolo" 41. Lózně roašeň
ElafuýriIím ] 2 PRo, ,ikdo neb,I p|Ó|i' l sc zdIžel . schýálilo usl,p.le1stýo přišpěýeÍ'e Ýjši
3.000,.I(čp,o 'Idchl,lub To"šen
9/ Prcjedníli níkupu po'cnku od p' Dr D{ny Kyrdrové o p|oš.l14 D2, p'č.9/3 Lú.
Lázíě Touš.ř' kr€ ř ý j. obcí rauživáDj.ko pťk. jc vsoučÚíé době v mljctkU Dr.
starcíka uleuje na sninku kalófálni napy o jaký pozem€k se jednÁ jde o dolnj částPlrku
proiésoŘ PÍocházkypři vý.bodu k Labi' pi' Kyndlovájiž fu tuto sitEci upozo.ňovala, mobla se
udělal směna' Dr' K}ndrová navÍbujeplodej něs$tsi 2a ceÓu 3o0'' Kč/n2, slejrcu za jakou
kupovala pozenky od něsryse loni v áří'
Elasoúnín ]3 PRo, ,iuo 1ebll proli' ,itdo se ftzdň.I . s.hýóIilo gs|upi|.Is1ýo toupi
p@nka porL č.9/3 o Úhěře 111 ň2 z" 300'. Kuh2 otl DL Dah! Krh.!rÓýé'ledr celken zz

34'200'.rí

10/Prcj€ d nltrí ' 3cbvd|eDlúpr.rf ozv č' l/201l o nbtnÍm podltku za p.oÝoz syíému
shrom'žd'ovánl'3bčru, DřcDrarf' třiděíi' 'YužíÝán'a od.třaňov{tríkonulátlicb odDadů'
Dop|íěnl šl.7 l.ro wh|ášky . sPlatnost pophrkt.
Mer' vojlišková sňanuje zsfupnele s kometiclou úpÉYouv článlu 3 jde o právni oŠetŘni
dle dopÓručeníMgr' Bajera
sbrostka:jde o úpEvUrcfu 20l1. pokudse změnizikon a bud€ Týšenpoplalekpro or 20]2 i
ny ho urěitě Týšim€' lálže dÓjde k dElšíúpBvětéto]ryh]ášky'
ldfuýónín 13 PRo, nikrlo a.bll pto|i' hl*dÓ se nezd|ž.l . schýólilo z4s|,PitéIs1ýo
obéchě
zliwuou ýlhlóšl, (oz') ě. 2nu1, kÍýo, se hění ozy é 2011, o nísl,'íh poPlalku u
proývz Š'sléňu shfundžďoýáhI, 'běru, přepmw' nídě,í ýlužIýóní a o.l'|taňoýón.
1l/PrcjcdnáIi'idosti p.vác|ý. Mno.y o odkup pozcnku p.č.216
o ťnlř€
1278m2 k'ú
LÁz'ě Toušeň'|d.ď j. ý€ l|'st.ictvi něsty9e' 2. úč.|.n vybtdoYádi nalé č€rplci
olic€
s dÓplňkotým přod€jen t rychlýn občeÍstvenin
Jedná s o pozmek na tÍeici kallst.u něstyse naproli vekřej drs je aedbaný ! arcstlý' plo
městys nená žádÓé!),!žiti' nejedú se o stavebni pozenek. Pan Mť&na navrbuje cenu 500,'

Tihon: jalo občfu tády necbce beŽinovou pmpu' pÍodeja 500.' Kd rcnůŽ€me odsoúlasit,
minule jsme si odsoúlasili cmovou napu] pozmek je v majelku něstyse
vi| v ninulosti ý o prodeji tobolo pozenkujižjednalo a nikdo bo necntěl
Duchoň: dle úZmního plánu nfuí určenk b}tovézáíavbě' zjedné slrfuy Žéleznicea zdruhé
stÍanysilnice' fi@čni výboÍnavúujealespoň620. Kč
slfustka: Pnni návrh pea MŽeny byl 250'' Kč/n2 a chtěl po něslysi zajis|il qněli pozenlu
z €vidftce púdníhofoídu
Tihoí: íawhuje odpovědět paru MŽenovi, ž. nepfudáne nebo narhuje 2'500'' Kďn2'
v žádnénpiipadě nenůŽemeprodal 2 500, /r2. nechcepotkávat rczěilenéobčmy,klďýnjsn.

st€faíová| pokud bude odsou asem cem 500. /n2, bude cbtí b}'tovédfužívo Tíceuii
odkoupit pozenek zabradyvedle donu úp.33
staJos&a:pozemekpro něst's nená využitia neni v inřavllánu
Tihon: postupovalbyjako u Kaplanú
valehiacb] sounbí a 500'' Kč by neprodával
Elofrý'"ín ' PRo' s proli' 3 s. zdé.li.
216 o Ýjněie 1.2Ž8n2 a 2'5u,' Kah2.

ws,upitelsfur fuýhýlililo p.odej pozehtu pa|c'é

It|dsoýók{h' 4 PRo'7 P|oli' 2 ý zdIželi . uslupi|elstýo ,schýóÚ lo prodej prenl<u pa.Lě. 216
o ýjběře l.278 h2 zo .elkoúa cen, $,au,- Kě ( ndwh s00'. Xan2),
staloslka: pan Mtrnajiíou

nabidku učjé nepodá.takžePou mg( neprcdáne

I2l Přojed!áíí ! schláleli .'sblotrry o uDožněÍlpřov.deúi
íávby..přo íav€ b niky' klorá
UpťNDje DodniÚky uloŽ.nl vedení- vod'' k8nďizmq plyÍ n' pozeD.i.h v. Yl'.tÍi.tvi
n&tys€ Lázně Toušeň! kreri budepřI|ohouk vYjÁdřeÚiú kestavbĚpronístIěDřis|uš.ý
sl@stka sŽnánila piitomé se zněnim smlouvT] slavebíIk se zav@uje' že pÓkud ozkope
obecní poumek uvede ho do původniho st u' remwaF
se k žádnémupoplatku (dle
doporučenífinanóniho ýboru)' Většina stavebnikůse k podpisu stavíochotrrě,ale smo'ejmě
docbázi i le8ativnlnu přIstulu.
v'l€hÍ&h: proě se a to neplotí
Duchoň: při pbjedníváni na ÍjnančÓíbÝýborujsne loplatek slanovili jako administÍalivni.ale
donnlýáfoe se. že úiad měsryse by měl lolo dělst lutonadcký pD své oběmy bez popla&u'
N€našIijsne prc lulo platbu odltlodnění.
st.ostka: qío přijmy Óejsou hlavnim přínosen do obecni pokladny' jde nán hlavně o přebled
stan nislnicn kÓÍu.ikácí a @ je v nicb
valenrach: kdysi se platilo i 5'000'. Kó zo pb!
sfus&a: plynovodni sii byla qbudována cca 2a ]ó'bil' Kč a prodám cca za 6'mil' Kd. tento
proPadby se mobl loplatky snižovát
va|ehBch: u ply.u je ten prcblén, Že 2a něj plati|i !ši.hn]. bylo by .eférvúčiobčmún'aby novi
stďoýk!: jde o to. zda tolo ošeainc ''snlÓuvou o uložeri na obecni pozemek. nebo ne a zda
poPlalek obecněmo čine
valebach: u poplá&úby zůstal.navrhuj€ l5'000. Kč
stmstka: pátr'a v ninulých zdupitelstvech a usne*nich a nenítenlo poPlalct jásně urě€n'
Duchoň:má pmbléb'žep|ynovodni
síl,ne.inaše
(Jálit JÓsét ňy jsne platili ] 3'000,. KÓ fomou slav€bniho spoleni
Zadál: doporučujefomuloYal dle návrhu Mgr' vIÓka
poplatek za loloženl do ob.cni
konunikace obec se na tom podil€]a
stÚost*ai věcnébieneno je púvně složitéjši'foma snlÓuq je v iaš@ pípadě jediodušši.
Nawhuji Ňovat o l.zdén rypu smlouly z!|á.ť'
]' náÚh - zdá poplalek vůbecvybíÉr
Hla'@ónín 9 PRo' 2 pm,i' 2 se ,!|želi . ýhýólilo zasrupiréIslýp|olb4 za uložéní
sí|í

2' nálťi]- výšepoplaío plynu
Bmš: podpÓrovál by novéíavebniky bez poplalku
Studničková]
10.000,Kč
Elafuýiníň 8 PRo' Iikdo nebll p|oli' 5 ý zrrželo. ýhýúlilo zas1api|els1ýo
nóýú sfiloaw a
plolba za ahož,ěn{ položú{přkúk! pi|'l ia poz.mk hěsus. ýe ýjši I a0a0'" rč'
3' náwh . r'še pollatku na kmlizaci
stďoslka: přispěve* by byl na rcvilalizci čov, náb€ .í2lý poplalek a vodné a stoĎné'
z kteEho olralu nepoklyjene' Prolo .av.nujene zpoplabit pňpÓjeni Óa kanaliŽaci.v budoucnu
budeještěprobléns pozňkm' Je v najetlu l@htklubu a ten ho nabidl obci k odprodeji'
KÉlochúl dlouhojsa nebyl v smospnávě. ido je fiajnelen kmaljzee
staostka: najit€Iem je ob{ a pfuÝozovalelm vaK zápy, ktďý plati obci nájenhé'
zadlit: Jachlkbb Íusí nít v soulisloýi se ýavbou cov lěcné biemeno
starcstka:dobledávalijsne doltlady a bylo jin píislibeno,Že městysodkoupi
Kapacita čisličlq zatíň post!čuje, lelos se pro'edIa jiŽ ťběna čeŤadel cca ]27.tis. K..
v blizké dobépii novévýýavbě bude tapacilá .adora2, nebo nebudeýaóil. Proto je nut!é toto
valehmch: ozv
zhodnoeli poz€nla na obenI vÓdÓvÓd a kmalizáci - jedná se poue o nové
slavebnl poŤnky' Štívajicistavby by něly poplatet ,a přilojmI !a tfualiaci, voda se
zpoplatňovalnebude.ěisliělo nusine opÍavit'nawhuje zpoplaňitjednotnou subou .,snlouva o
pňpojeni vody a kaMlizcď.
svéllík:Ialz€ 90% ýavebje přilojenýcb a platit nebudea ]0%' kleléjsle nepřipojili lo zaplali
zadát: býalá Íďoslka lahl€dala dot.ci na Evilalizci cov
staroíka: jde o @em .a @a 200'300 domácnosli' qvezeni žmpy stoji Čca3.000.' Kč nán
s tin zkušenosti.nyslin' žejedno!ázový PopIatek2a připojmí to ošetřij.dnou pevŽdy.
světlik: kde maji důchodcibnítÓa tatovépoplatky. bývalá starcíka slibila.utou dáni, Že lolo
zadák dotoce .a tuto kmlizci
lebyla. údÍ zvážil investici v piedpokládanéýjši, jgdná se o
s}!képodloži' kleÍéby vykÓp'li lň oblapy za cbvili, pozol .o zbýečnépŘdraženi
Návrn p' sfudniěkovépio slávajici výslavbu''' ]0'000'. Kč
Elafuýóhín 8 PRo' 2 Pmti' 3 s2 zIIÍž.|i- zast,plíeklýo s.hýálilo nówh snloa|r, o připoje
ýo.lowdu o *anduueé n pla|bl 4 umžněnl polož.n|Přlpojk! la,dliuce na pozefrel hěŠ1!ý

13/PrcjCdnóIí přij.tI.Itřu od pfua M'rtiÍ! Prccházky
slarcstka připonifoi. Že pojednánížádosti!&a Martina Prochj2ty o rozšiřenilolrality Nad
Lonen bylo na červnovénasedáni aslupitelstvE. Požádálo změnu úŽemního
plálu a byl
něsg/sen požádáno možnění piistupu Da dvě stavebni prely v najelku městyse'pab
Prccháztavyho!ěl žádostia chcepozenekparc'ě'2?ó/l dmvát'
rfrch: plaíjehonab]dkaía da 20%z uřzenéčástky2 prodejpozenků
Í awónín 13 PRo, niklo n.u pfoli' difulo k ,.zdrž.I - ýhýóIilo zaýupi1ťkfu přijélt íIaÍ,
Íorhoa do|owcí snlouv oíl pa"a MaúM Pfocnázk!' d lo Po&Útu' *le|, bud. no,žit hlo
|ííslupoýó cďta k Ponč. 27ó ý t.ú. Lóz,ě Touš.ň'

l4l Proj€dláíi

a lomin.ce

č|eD!do do2orii rldy /předsÍav€ístv. /spo|eč.ostizdrcj piÍné

st.loíka iníomuj€. Že něsryse vlatni 1972ks lkcii á lo ho oplaYňujek zsedáni v dozorci Edě
lcbo piedsiavenslvu
zdoje lilné vody KáEný a's. Musine ledy noninovatjednoho člem
zsfupitehtva, nejléP ekonona nebo vodonospodlie' návň slarstky je iDs. Luboš valelMch'
polože se línto lénalen zabýájjž několik lel'
Hloý'ónín ] 2 PRo, nitdo tebrl p|o1i,] y z.!|žel' ýhýý|ilo zaý.pnekfuo no",ifuci
inq. Lvboše yolehÍochd ka poici ěleda .lozÓrěí ndr ewň předýaw8lýa společnŇli zdrcj

l5/ slstiltré |'izně - pověř€nl
slďostka infomuje' Že v rínci svéhopovéřeninavštívilaMinisleBtvo zdravohictvi, ke j i byIo
doporučenoupies!ěni fornulace pověieni slarcstty k jeJnánj v otázce llizni a slatinnehozdrcje.
Tolo pověřenínusi prcjedlat a schválit zasfupitehlvo ňěstyse LázÓé Toušeň'
Mistoslmíka !yh]edá]áDsň€seni zdfupitehtev z ninulýcn let' kde sejennab o láznicn,
6/2003usí€sei č'6 - aválý ájm o pieYod lázni do najed{u obce
l/200ó usnesenič.l deklďuj. slilý zájen o pievod láai do najetku obce 2 účetni
hodnotu
.
4/2007uĎeseni č.4 lNá na zachoý'ni l&eňstvi
staJoslka ahivně íeduje pnvalizaci láai' v souěasnédobějsou v majetkuFa|allíi ímomice
Bulovka. sjejin zástuP@n bá sjedrmou scnťEku
Pod|e staroslkyná zďtupitékío dvéFožnosli:
l / lryal na bezplatnéhnebo úplatnénpřevodu lámi do najetku měsq,se
2/ podilet se na plivatizaci áby n€byl ztťacď stats láaqňskéobce. ošeúitzdroj slatiniště.aby Ň
něstys podilel na Íozhodovánío dalšímro^oji lázni a něl přítokpeněz do ob{ni pokladny.do
odboňých prcvozúby vš.k něslys n€nohl nluvil
s|ďostka !'j,zývá zostupnel€' aby podali .ávÍhy pfu kfuu varietu jsou ! prcč'
Ducnoň:přednsená usnseni byla piijlt! vjiné době.v souóasnoíi obci nedá nikdo nic
zádamo. Bulovka zastupujeýál a budejedfut pouze ra zátladézful{kých posudkúa ce.
v nislé obvyklých' dnes užnikdo nepřvede lic benplalně' v pnštin Íoc€ * zpřisni i podlinly
prÓ paciérly a budeňdÁ návšÉvnost'
Batš: jako ..toúenák..mán noíalgický přisfuP k láznim' vždylady byly. situme se sice
je
zhěnil4 ale íikoho neajiná sta*i 8ene.aa, láaě jsou výboméfu pohybovéúsmjí.léčba
velni účinná'j€ jednoznačněpro z&hoýáíi |ázeňstviv obci' n€chceje nrcLď zmiklout
slfus&a: nemluvilo se o zániku. cncen. 1áŤě' chcemeslaliÓu a uděláne všepfuto' aby lázně
ryděl&aly' záměr by něl bý. aby ob.c Žila v symbióze s lázněni a mopak,
zadák: pfiponiíá, Žeproběhlo kdysi jednánís náněstken ninistra zdlalot]rictvi. l\1eď přislibil,
Že budone moci iozhodnou o no!én najiteli' poton vše*mc o' BíaIá staoýlG zabnínila
prodeji, naianujelr.va|na vlótnictvi lázni Bulovce, kteráj€ ýhopm l&eňslli zachovat'
Minulémuvedeníobce s€ nepodďilo sehnaldob!éhoinÝestor a bylojich na obci několik'
á) zM úIádá íďoslc€ něŠryseMvDr' Jnce Myslilečkovévstoupn do jednáni o převodu'
připadrě privatizci slaliníých láznl Toušenajednat o Íožnosli spolupúces jinými

subjekryv oúzcepievodu ói privalize sIátin.ých lázni Touš.ň,Ža účelem
o^oje a
zachováli lázeňskéhopmvozu v něýysi.
b) zM deklďuje záj.n nésrys LáznéToušcňo převod slatinných láaí ToGen do
Ýlótnicrvi městy*
HlafuÝi,ih ] 3 PRo, ,|kdo ..b'l p.oli' nildo se nadúéI - s.hýó| o .dslupileklýo něs|rý
Přer ožú! náÝh ýplnén zIě,í
16l PÍojedíáni ' 3chvál.íí ÝYh|ášlq o nísttrich pop|rÍclch
(iozšíř€n' .|á nku l o bod h/.. zhodíoceni stlv. poz.nku 3 ňožloíi připojetri m sbYbu
vodovo.lu ! klnalizac€ )
Ing' vale]rl&h ýznánil zasfupil.lc s předIoŽenýhnávňen ryb]ášky'Poplatnik€m bude o$ba,
kteú vl6tni stavebnipozenek a chce s pfipojit na vodovod a kMlizci, poplatekse počíá2e
zstavit€lné plocbn ne z celéhostavebníhopoz€mku, poplarekby byl splamýpii kolEudáci' kde
budellesně vyčíslen!hodnolazastavěnéhopozentu
cinek: Y roce 2003 lento ělánek v ozv byl' v rcce 200? asi onylfr v'?adl
slmstka: pokud jsou nBroÝraloýi pojednáh€ tenlÓ bod ná příšlíoastupnektvu po plojedúni
El8oýd,íh l3 PRo' nikdo nebll prol. aikdo sétéz.tžel- schýdlilo zaýupileh|ýo Přes,kulí
p|ojed"rilí|oholo borlu |a přR1{Je.lnóhl z"Š|upilelslýohěsllse' lj. pÍo'i,.c 20]1,
"a
18/ záýěrcčíá rozpr'vr
KJáIiL děkuje asupilelůn za odvanuPři pmjedná!áíi bodu o láznicb
Kolďíkoýá: upozoňuje. Že v ulici NádÉžni je nejslorši vodovodni polrubi (čaýébaváie)
v Toušeni.při plánovanéopravěpolthu konunikace by byIo potřebano celévyměĎil
slďoíka: pň žádosljo dotlci m opmw Ulice NádÍaŽníbyIo zjišténo.žehomí částje v najetku
dlab. nNl bý zněnén prcjekt pou€ na vlaíÓi podňky. Při odk91i povrc]rúse Úěitě zjisli
všechnyvady i t€nlo bavďijni sta! a bude se !še nusel opravit j ato při oprá!ě ulice Káfuská,
Ulice Nádmžni má ve|kou obč!Óskou frekverci a j€ zapotřebi ji pořádnéopĎ!n. od vlaku je to
Kjatochvil: co uděIámes krysfui. je ji.h stále vic a vic
slúničková: upozo'nuje m íále se zboršujiclvlhkost Ý knihoně' již odpadávái omilka
stďoslka: ú&ol!rc úiada nnúčníyýbo!' mjil nnmce a objednal deratiaci celéobce. udělat
Závětm zve slarostta zsfupitele a čleoy stavebni konise na sobot]ri Prcnlidku slaveniŠtě
skleně.é vily od 8'00 hodin úno a r}zýváje k zmyšIeni o lyŽiti prýor lélo vily. v Žádosli o
doúci bylo záněÉn mullifuntóni kultumi a společenské
zaízenl Íěslyse.
Návrh Usnesenič 4/20l i přednesl iry' Flmlišek Bmš'

Elafuýiníň 13 PRo, niklo wW P|o,i 4ítdo se ,efuž.l - '.hýúÍ!oe
ňW.
"pll.blw
Ló,,ě Toašeňpř4lna$é Bíenl ě 1/20|1'
2
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stsMikÁ něstyle L'aě ToUš€ňMvD. Jitk! M'slivečto'd dětuj. astupitell)ma přllomým a
účast
. končIz.ýdád ve 2?.55hodi[
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