Zápis č. 1/2012
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň
konaného dne 15. března od 19,00 hodin v zasedací síni úřadu městyse

Přítomni: Ing. František Bareš, Ing. Michal Cinek, Ing. Jiří Duchoň, Bc. Jan Freudl, Libor Konopka,
Aleš Lerch, MVDr. Jitka Myslivečková, Ivana Studničková, Dana Šajnová, Milan Šulc, Jaroslav
Tihon, Ing. Luboš Valehrach, Ing. Zbyněk Vít, Mgr. Věra Vojtíšková
Omluveni: Ladislav Kratochvíl
Program:
1. Zahájení
2. Ustanovení návrhové komise
rozprava
3. Ustanovení ověřovatelů zápisu
rozprava
4. Projednání a schválení programu zasedání
rozprava
5. Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání ZM
rozprava
6. Zpráva o činnosti rady městyse
rozprava
7. Zprávy o činnosti komisí kulturní, školské, výstavby a životního prostředí
rozprava
8. Seznámení s Výroční zprávou Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň za rok 20102011
rozprava
9. Konkurz na ředitele Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň
rozprava
10. Projednání návrhu na uzavření smlouvy a schválení smlouvy o poskytování hostované
spisové služby pro Základní školu a Mateřskou školu Lázně Toušeň
rozprava
11. Projednání návrhu a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Čelákovice a
Městysem Lázně Toušeň k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
rozprava
12. Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
IV-12-6014033/VB 001, ČEZ Distribuce, a.s.- kNN parc.č. .660/1, ulice Na Vinici
rozprava
13. Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ,
Telefónica O2 – Toušeň SR3, úprava MTS – parc.č. 1214 – připoložení dvou HDPE
optotrubek
rozprava
14. Projednání návrhu prodeje pozemků parc.č. 376/2 a 376/3 U Cihelny o celkové výměře
186 m2 za částku 372.000,- Kč, rozšíření souhlasu na dceru kupujícího
rozprava
15. Projednání směny pozemků parc.č. 121/23 o výměře 64 m2 a pozemku parc.č. 196/12 o
výměře 31 m2 s doplatkem ve prospěch městyse
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rozprava
16. Projednání a schválení příspěvků na činnost spolkům na rok 2012
rozprava
17. Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu
rozprava
18. Projednání a schválení směny pozemků mezi Městysem Lázně Toušeň a Městem
Čelákovice
rozprava
19. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2011 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2011, seznámení s výsledkem inventarizace za rok 2011
rozprava
20. Projednání a schválení návrhu Rozpočtového opatření č.1 k 29.2.2012
rozprava
21. Všeobecná rozprava
22. Usnesení
23. Závěr

1/ Zahájení
Starostka městyse Lázně Toušeň MVDr. Myslivečková zahájila zasedání zastupitelstva, přivítala
přítomné, oznámila řádné zveřejnění zasedání na úřední desce, konstatovala přítomnost 14
zastupitelů městyse, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2/ Ustanovení návrhové komise
Starostka podala návrh na ustanovení návrhové komise ve složení Mgr. Věra Vojtíšková a Ing.
Luboš Valehrach, zapisovatelem Daniela Rystonová. Jiný návrh nebyl podán.
Hlasováním: 14 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel - schválilo zastupitelstvo návrhovou
komisi ve složení Mgr. Věra Vojtíšková a Ing. Luboš Valehrach, zapisovatelem Daniela
Rystonová.
3/Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka podala návrh na ověřovatele zápisu ve složení Dana Šajnová a Bc. Jan Freudl. Jiný
návrh nebyl podán.
Hlasováním : 14 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel – schválilo zastupitelstvo
ověřovatele zápisu ve složení Dana Šajnová a Bc. Jan Freudl.
4/ Projednání a schválení programu zasedání
Starostka seznámila zastupitele s předloženým programem zasedání a podala návrh na doplnění
a vložení bodu
24/ projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky městyse Lázně Toušeň č. 1/2012, kterou se
mění OZV č. 2/2011, o místních poplatcích
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Hlasováním: 14 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel – schválilo zastupitelstvo
předložený program zasedání s doplněním bodu 24 .
5/Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání ZM
Zápis č. 5/2011 a usnesení č. 5/2011 byly řádně ověřeny ověřovateli zápisu. Starostce bylo
uloženo pokračovat v dalších jednáních o možnostech výstavby nové mateřské školy. Dále bylo
uloženo starostce zajistit přípravu smlouvy o Městské policii Na těchto úkolech starostka stále
pracuje. K zápisu ani k usnesení nebyly podány žádné připomínky.

6/ Zpráva o činnosti rady městyse
Zprávu o činnosti rady městyse přednesla Mgr. Věra Vojtíšková. Zpráva je přiložena jako příloha
zápisu.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.
7/ Zprávy o činnosti komisí
- kulturní – přednesla Dana Šajnová
- stavební – přednesla Ing. Petra Herrmannová
- bytové a sociální – přednesla Ivana Studničková
Všechny přednesené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu č. 1/2012.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy o činnosti komisí kulturní, stavební, bytovou a sociální.

8/ Seznámení s Výroční zprávou Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň za rok 20102011
Zastupitelům byla předložena opět Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy za rok 20102011.
Školská rada schválila Výroční zprávu po doplnění přehledu oprav provedených v budově ZŠ a
MŠ dne 2.2.2012.
Rozprava:
Ing. Duchoň:dle počtu žáků v letech 2008-2010 - chybí dlouhodobá perspektiva, nesouhlasí
s termíny investice, podle něj jde o výdaje na provoz
Mgr.Černý: zástupci zřizovatele neměli připomínky při schvalování VZ a připomínky starostky
byly ihned zapracovány.
Starostka: výroční zpráva hodnotí uplynulé období.
Zastupitelstvo bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň
za rok 2010-2011.
9/ KONKURZ NA ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁZNĚ TOUŠEŇ
Starostka informuje o přijaté petici, na kterou bude řádně odpovězeno ve lhůtě 30 dnů.
Přednesla usnesení rady městyse o pozastavení pověření starostky k vypsání výběrového řízení
na funkci ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň. Informovala o případných investicích v budovách
základní a mateřské školy v následujícím období.
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Rozprava:
Mgr. Černý: akceptuje vypracování koncepce, ale není mu lidsky jasné, proč se vyhlášení
konkurzu pouze pozastavuje, nemá možnost se datumově přihlásit do jiných konkurzů.
Ing. Bareš: proč rada vyhlašuje konkurz, když pro něj nemá důvod
Ing. Vít: informuje o stavu mateřské školy a komunikaci bývalého vedení úřadu s ředitelem
Sochová: myslí si, že se s panem ředitelem domluvili
Ing. Vít: jediná páka je snížení platu
Fidranský: špatný stav mateřské školky
Tihon: reaguje na slova Ing. Víta - uráží naši MŠ, Zápy školu zrušily, okna byla špatná již před 8
lety ,když se dělala fasáda, je to chyba současného i bývalého vedení obce, ředitel by měl víc
požadovat opravy
Ing. Duchoň: v roce 2010 se investovalo do ZŠ 8,4 % z daňových příjmů a v roce 2011 25%
Vomastek: členové RM, v Zápech se ani nevaří, úřad by měl více investovat do školy
Ing. Duchoň: vyúčtování na hřiště ředitel ještě neodevzdal, takže úřad neví kolik hřiště stálo
Mgr. Černý: školka je ve špatném stavu, ale je naše, pracuje se na nové variantě rozšíření školky,
zahrada může být detašovaná. Uznáváte mě jako učitele, ale jako manažera jste mě degradovali,
nevím , proč se bráníte hlasování ZM.
Starostka: varianta rozšíření mateřské školky nebyla nikde ze strany pana ředitele přednesena,
rozhodnutí o hlasování je v kompetenci rady městyse, proč připomínky, které má nesdělil
v pondělí na rozšířené radě, informovala o pokračujících jednáních o stavbě nové mateřské
školky a domluvené přednášce o modulových stavbách
Ing. Valehrach: projevil nedůvěru radě městyse, situace ho otravuje, 3 týdny nespí, dopis pro
ředitele se mu zdá nesmyslný, navrhuje hlasování
Belán: my jsme Vás volili a náš hlas neposloucháte
Kaucký: chválíte ředitele , ale mě zajímá, jak to vypadá se školkou do budoucnosti
Vostřáková: chápe rodiče, jejichž děti se nedostaly do školky, ředitel se ale snaží o rozšíření,
nevidí souvislost mezi ředitelem a výstavbou nové školky
Nováková-Umannová: v současnosti se rozhádala celá vesnice, chyba se stala před 10 lety, kdy
nikdo neplánoval do budoucna a prodal parcely, mateřská školka mohla vyhovovat před 30 lety,
ale v současnosti je jiná doba
Fidranský: už za minulé ředitelky vozili rodiče do jiných škol, za pár letu bude z nové školky
ubytovna
Homolová: proč nehlasujete, proč chodíte okolo
Mgr. Vojtišková: situace se vyhrotila, nepanuje vzájemná důvěra, za sebe navrhuje hlasovat, i
když je to v kompetenci rady městyse
Starostka: hlasovat můžeme pouze o doporučení radě městyse
Ing. Valehrach: navrhuje hlasovat
Starostka: hlasování je v kompetenci RM
Freudl Bc.: ověřil si, že zastupitelstvo městyse může v tomto případě pouze hlasováním
doporučovat radě nevypisovat konkurz.
Červinková: proč se to řeší na ZM , když ZM nic nevyřeší.
Starostka: znovu vysvětluje situaci, je zklamaná, že RM a starostka nemá důvěru ve splnění
daného slova při řešení problému konkurzu. Hlasovat se může o doporučení radě.
Černý: nechovejte se jako v parlamentu,a nehrajte si na politické strany, jde o vzájemnou
důvěru.
Mgr.Černý: tendence se domluvit z jeho strany je jasná
Černá Ludmila: mohla by jste jako starostka stanovit, aby na příští RM bylo hlasováno o zrušení
konkurzu.
Ing.Duchoň: navrhuje zasedání ZM a projednání materiálu koncepce
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Jirková: jak můžeme věřit vašemu rozhodnutí, když nemáme důvěru v RM.
Vaňková: je nevyhlášení konkurzu podmíněno dodáním materiálu?
Černý: máte důvěru v ředitele?
Tihon: netlačte ředitele do termínu,nechte mu možnost vypracovat koncepci do konce školního
roku.
Štefanová: konkurz před 8 lety, nejprve byla naštvaná,že nový ředitel vyhodil staré učitelky , po
roce se mu omluvila, že škola dostala nový vítr
Ing. Bareš: při kontrolách příspěvkové organizace ředitel vždy komunikuje
Mgr. Vojtíšková: vážená RM, za 6 let nemůže nic pokazit
Hlasováním 7 PRO, 1 byl proti, 6 se zdrželo neschválilo zastupitelstvo městyse doporučení radě
městyse zrušit rozhodnutí o pozastavení možnosti vyhlásit výběrové řízení na ředitele Základní
školy a Mateřské školy Lázně Toušeň.

Starostka přerušila jednání zastupitelstva ve 21,05 hodin.
O přestávce 4 členové zastupitelstva opustili zasedací místnosti (Tihon,
Studničková, návrhová komise - Ing. Valehrach, Mgr. Vojtíšková).
Přítomno je 10 zastupitelů městyse Lázně Toušeň.
Zasedání je usnášeníschopné.
Starostka pokračuje v jednání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň ve 21,30 hodin
a opět podává návrh na ustanovení návrhové komise č. 2 ve složení Ing. Michal Cinek a Ing.
Zbyněk Vít.
Jiný návrh nebyl podán.
Hlasováním: 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel - schválilo zastupitelstvo návrhovou
komisi č. 2 ve složení Ing. Michal Cinek a Ing. Zbyněk Vít.

14/ Projednání návrhu prodeje pozemků parc.č. 376/2 a 376/3 U Cihelny o celkové výměře
186 m2 za částku 372.000,- Kč, rozšíření souhlasu na dceru kupujícího. Bod byl přesunut
z důvodu přítomnosti paní Barbory Kaplanové a pokročilému večernímu času.
Starostka připomíná zastupitelům projednávání tohoto bodu na minulých zasedáních, kdy byl
schválen prodej pozemků za 2.000,-/m2 panu Kaplanovi. Dnes jde o schválení rozšíření souhlasu
o prodeji na dceru pana Kaplana Barboru Kaplanovou.
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo rozšíření
souhlasu na dceru kupujícího – prodej pozemků parc.č. 376/2 a 376/3 o celkové výměře 186
m2 za cenu 372.000,- Kč.
10/ Projednání návrhu na uzavření smlouvy a schválení smlouvy o poskytování hostované
spisové služby pro Základní školu a Mateřskou školu Lázně Toušeň
Starostka konzultovala problém s Mgr. Vlčkem. Závazné stanovisko podepsané bývalou paní
starostkou 1.4.2010 městys právně k ničemu nezavazuje. Na základě dopisu od starosty Města
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Ing. Přenosila, který starostka přečetla, apeluje schválením
na dobré sousedské vztahy a dostání již potvrzených závazků z minula.
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Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se zdrželo schválilo zastupitelstvo uzavření
Smlouvy o poskytování hostované spisové služby pro Základní školu a Mateřskou školu Lázně
Toušeň, TC ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dotační titul).

11/ Projednání návrhu a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Čelákovice a
Městysem Lázně Toušeň k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Služba bude zahájena 1.7.2012, smlouva je na dobu neurčitou a má šestiměsíční výpovědní
lhůtu, při uzavření smlouvy uhradí městys jednorázový poplatek ve výši 120.000,- Kč, náklady
dle našich požadavků, které se dají průběžně měnit činí cca 284.000,- Kč.
Rozprava:
Ing. Bareš: vracíme se do minulosti, kdy šlo o spolupráci se Šestajovicemi
Bc Freudl: kolik to bude stát, chápu, že vstupní poplatek bude 120.000,- Kč
Ing. Bareš: jak je budeme kontrolovat, že skutečně v Toušeni byli
Bc Freudl: jestli mají GPS, ,můžeme požádat o výpis
Starostka:na minulém zasedání zastupitelstva byla spolupráce hodnocena kladně, přesné
podmínky a požadavky byly nastaveny při osobní schůzce s místostarostou Čelákovic Ing.
Sekyrou, spolupráce se Šestajovicemi ztroskotala na vzdálenosti obou obcí a na ročních výdajích,
šlo o trojnásobek výdajů s Čelákovicemi
Ing. Duchoň: dle podmínek smlouvy bude starostka odsouhlasovat určitě pracovní listy
Šajnová: co znamená ve smlouvě poplatek 400,- Kč
Starostka: taky mě to zarazilo a hned jsem zjistila, že jde o administrativní poplatek
Králík: budeme platit 280.000,- Kč a ještě si budou účtovat kilometry
Starostka: znovu opakuje námi požadované služby a k nim kalkulaci
Ing. Bareš: jednorázový poplatek 120.000,- Kč je na vybavení
Lerch: připomíná, že Šestajovice chtěly za stejnou službu cca 750.000,- Kč
Ing. Bareš: do zápisu chce uvést částku do 290.000,- Kč
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se zdržel schválilo zastupitelstvo městyse
veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Čelákovice a Městysem Lázně Toušeň k zajištění výkonu
činnosti podle zákona o obecní policii s předpokladem nákladů dle rámcové nabídky do
284.000,- Kč.
12/ Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
IV-12-6014033/VB 001, ČEZ Distribuce, a.s.- kNN parc.č. .660/1, ulice Na Vinici
Starostka ukazuje na mapě, že nové kabelové vedení povede z ulice Na Stráni do ulice Na Vinici
k pozemku parc.č. 660/1. Starostka byla upozorněna, že archeologové nebudou souhlasit.
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo městyse
Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6014033/VB001, ČEZ Distribuce,
a.s. – kNN parc.č. 660/1, ulice Na Vinici.

13/ Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ,
Telefónica O2 – Toušeň SR3, úprava MTS – parc.č. 1214 – připoložení dvou HDPE optotrubek
Jde o položení nového metalického kabelu v ulici Na Pruhu.
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Rozprava:
Ing. Vít: posílí tato stavba internet v obci
Ing. Bareš: stavba je v místě, kde je napojena stará ústředna, doufá, že toto je nové řešení, jak
posílit stávající nevyhovující internet
Starostka: zeptá se a zjistí
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo městyse
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene , Telefónica O2 – Toušeň SR 3 – úprava
MTS – parc.č. 1214 – připoložení dvou HDPE optotrubek.

15/ Projednání směny pozemků parc.č. 121/23 o výměře 64 m2 a pozemku parc.č. 196/12 o
výměře 31 m2 s doplatkem ve prospěch městyse
Starostka ukazuje na katastrální mapě situaci směny pozemků. Jedná se o pozemek parc.č.
121/23 o výměře 64 m2 v majetku městyse na konci ulice Pod Tratí u stávající ocelokolny.
Směnu navrhla PhDr. Kyndrová a pan Hubáček. V jejich majetku je naopak pozemek parc.č.
196/12 o výměře 31 m2, jedná se o část ulice Na Ostrůvku. Tato směna je v zájmu městyse, z
důvodu vlastnictví celých komunikací. Za rozdílné m2 bude městysi doplaceno. Finanční výbor
navrhl dle schválené cenové mapy obce 500,- Kč/m2.
Rozprava:
Ing. Bareš: neměl by být doplatek 1.500,- Kč/m2
Starostka: jde o zbytkovou parcelu
Ing. Bareš: zdá se mu tato částka nízká
Ing. Duchoň: cenu jsme stanovili dle cenové mapy, jde o pozemek do 200 m2 – proto 500,Kč/m2
Hlasováním 9 PRO, 1 byl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo městyse směnu
pozemků parc. č. 121/23 o výměře 64 m2 a pozemku parc.č. 196/12 s doplatkem 500,- Kč/m2.

16. Projednání a schválení příspěvků na činnost spolkům na rok 2012
Návrh finančního výboru a rady městyse přednesl Ing. Duchoň
- Česká obec baráčníků
10.000,- Sdružení zdr. Postižených
5.000,- Sdružení neslyšících a nedoslýchavých
1.000,- Rybářský svaz
3.000,- FK Slavoj Toušeň
10.000,- Divadelní soubor při TJ Sokol
10.000,- TJ Sokol Lázně Toušeň
10.000,- Jachtklub Toušeň
4.000,- Lázeňský běh
7.000,- RC Myšák
20.000,(včetně bezplatného nájmu NP a souvisejících služeb)
- Centrum pro zdr.post. –svaz těl.postižených
1.000,Celkem 81.000,- Kč
Rozprava
Starostka: RC Myšák dotaci nikdy nedostal, mateřským centrům všeobecně byla zrušena
dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí.
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Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti,nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo příspěvky
spolkům na činnosti v roce 2012 v celkové výši 81.000,- Kč.
17/ Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu
Jedná se o kontejner na odložený textil, který bude umístěn za obchodem potravin, z obou stran
jde o službu zdarma.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo smlouvu o
spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu.

18/ Projednání a schválení směny pozemků mezi Městem Čelákovice a Městysem Lázně
Toušeň parc.č. 3818/13 a 3818/20 v k.ú. Čelákovice
Starostka vysvětluje situaci na katastrální mapě. Jde o první etapu směny v rámci dokončení
části cyklostezky do Čelákovic. Z důvodu osvětlení cyklostezky dále probíhají komplikovaná
jednání s archeology, Policií ČR a SÚS Mnichovo Hradiště.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo směny
pozemků parc.č. 3818/13 a 3818/20 v k.ú. Čelákovice mezi Městem Čelákovice a Městysem
Lázně Toušeň.
19/ Projednání a schválení Závěrečného účtu městyse Lázně Toušeň za rok 2011 včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011, seznámení s výsledkem
inventarizace a závěrkou příspěvkové organizace
Se Závěrečným účtem seznámil přítomné Ing. Duchoň. Informoval o zprávě o přezkumu
hospodaření za rok 2011, o stavu majetkových účtů, pohledávek a závazků k 31.12.2011 a o
hospodaření příspěvkové organizace.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo celoroční
hospodaření městyse Lázně Toušeň a Závěrečný účet městyse Lázně Toušeň za rok 2011,
včetně Zprávy kontrolorek Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2011 a závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Lázně Toušeň za rok 2011 s výsledkem hospodaření zisk 18.133,13 Kč.
20/ Projednání a schválení návrhu Rozpočtového opatření č. 1/2012 k 29.2.2012
Přednesl Ing. Duchoň. Zdůvodnil snížení daňových příjmů a změny výdajů (zejména přesun
finančních prostředků z roku 2011 – rekonstrukce čp. 87)
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo městyse
Lázně Toušeň Rozpočtové opatření č. 1/2012 k 29.2.2012.
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21/ Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se mění OZV č. 2/2011,
o místních poplatcích
Ke změně dochází z důvodu vypuštění článku 8 o místních poplatcích za výherní hrací přístroje,
dále se doplňuje nové označení osob se zdravotním postižením (ZTP/P) v článku 2 - poplatky ze
psů a v článku 3 – poplatek za lázeňský a rekreační pobyt.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo městyse
Lázně Toušeň Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012.

22/ Všeobecná rozprava
Ing. Bareš: žádá o zasílání materiálů a zápisů všem zastupitelům a dodání materiálů pro
zasedání zastupitelstva včas.
Starostka: všechny dnešní emoce vnímá velmi negativně, slib, který byl dán bude dodržen.
Nováková-Umannová: jsou i rodiče, kteří přišli o lukrativní pracovní nabídky, protože jejich dítě
nebylo přijato do mateřské školy. Mrzí ji současná situace v obci.
23/ Usnesení
Návrh usnesení č. 1/2012 přednesl Ing. Michal Cinek
Rozprava: nikdo se nepřihlásil.
Hlasováním 10 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel schválilo zastupitelstvo městyse
Lázně Toušeň přednesené usnesení č. 1/2012.

24/ Závěr
Starostka městyse Lázně Toušeň MVDr. Jitka Myslivečková děkuje zastupitelům a přítomným za
účast a končí zasedání ve 23,05 hodin.
Zapsala: Daniela Rystonová

Mgr. Věra Vojtíšková
místostarostka
v.r.

MVDr. Jitka Myslivečková
starostka městyse
v.r.

ověřovatelé:

Dana Šajnová
v.r.

Bc. Jan Freudl
v.r.
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