Usnesení č. 1/2012
Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň ze dne 15. března 2012
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání:
A . Určuje
1) návrhovou komisi ve složení Mgr. Věra Vojtíšková a Ing. Luboš Valehrach
2) ověřovatele zápisu Danu Šajnovou a Bc. Jana Freudla, zapisovatelkou paní Danielu Rystonovou,
3) návrhovou komisi č. 2 ve složení Ing. Michal Cinek a Ing. Zbyněk Vít
B. Schvaluje
4) doplněný program jednání zastupitelstva městyse,
5) uzavření Smlouvy o poskytování hostované spisové služby pro Základní školu a Mateřskou školu Lázně
Toušeň, TC ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dotační titul)
6) veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Čelákovice a Městysem Lázně Toušeň k zajištění výkonu činnosti
podle zákona o obecní policii
7) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6014033/VB001, ČEZ
Distribuce, a.s. – kNN parc.č. 660/1, ulice Na Vinici
8) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Telefónica O2 – Toušeň SR 3, úprava
MTS – parc.č. 1214 – připoložení dvou HDPE optotrubek
9) rozšíření souhlasu na dceru kupujícího - prodej pozemků parc.č. 376/2 a 376/3 U Cihelny o celkové
výměře 186 m2 za cenu 372.000,- Kč
10) směnu pozemků parc.č. 121/23 o výměře 64 m2 a pozemku parc.č. 196/12 o výměře 31 m2
s doplatkem 500,- Kč /m2 ve prospěch městyse
11) příspěvky na spolkovou činnost v celkové výši 81.000,- Kč
12) smlouvu o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu
13) směny pozemků mezi Městysem Lázně Toušeň a Městem Čelákovice, pozemky parc. č. 3818/13 a
3818/20 v k.ú. Čelákovice
14) 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
15) rozpočtové opatření č.1/2012 k 29.2.2012
16) OZV č. 1/2012 , kterou se mění OZV č. 2/2011 o místních poplatcích
C. Neschvaluje
17) doporučení radě městyse zrušit pověření starostky vyhlásit výběrové řízení na ředitele Základní školy a
Mateřské školy Lázně Toušeň
D. Bere na vědomí
18) zprávu o činnosti rady městyse za uplynulé období
19) zprávy o činnosti komisí kulturní, školské, výstavby a životního prostředí
20) výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň za rok 2010-2011
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