Městys Lázně Toušeň

Zápis č. 5/2012
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 18. prosince 2012
od 19.00 hodin v zasedací síni Úřadu městyse Lázně Toušeň
______________________________________________________________________________
Přítomni:

Ing. František Bareš, Ing. Michal Cinek, Ing. Jiří Duchoň, Bc.Jan Freudl,
Libor Konopka, Ladislav Kratochvíl, Aleš Lerch, MVDr. Jitka Myslivečková,
Ivana Studničková, Dana Šajnová, Jaroslav Tihon, Ing. Luboš Valehrach,
Ing. Zbyněk Vít, Mgr.Věra Vojtíšková

Omluveni:
Milan Šulc
Neomluveni: Hosté:
Občané:

PROGRAM:
Zahájení
Ustanovení návrhové komise
rozprava
3.
Ustanovení ověřovatelů zápisu
rozprava
4.
Projednání a schválení programu zasedání
rozprava
5.
Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání zastupitelstva městyse
rozprava
6.
Zpráva o činnosti rady městyse
rozprava
7.
Projednání Rozpočtového opatření č. 2 ke dni 31.8.2012
rozprava
8.
Volba třetího člena finančního výboru
rozprava
9.
Projednání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
rozprava
10.
Všeobecná rozprava
11.
Usnesení
rozprava
12.
Závěr
______________________________________________________________________________
1.
2.
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1.
Zahájení
Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta Ing. Luboš Valehrach. Bylo přítomno 14 členů
zastupitelstva městyse – zasedání bylo usnášeníschopné. Oznámení o konání zasedání
zastupitelstva bylo zveřejněno na úřední desce.
Ing. Luboš Valehrach poděkoval p. Bohuslavě Vojtíškové za její práci, kterou vykonávala na
Úřadu městyse Lázně Toušeň od roku 2000 až do současné doby, kdy k 1.1.2013 odchází do
důchodu.
2.
Ustanovení návrhové komise
Ing. Luboš Valehrach vyzval zastupitele k podání návrhu na ustanovení návrhové komise.
Rozprava:
MVDr. Jitka Myslivečková podala návrh na ustanovení návrhové komise ve složení Ing.
Zbyněk Vít a p. Ivana Studničková.
p. Ivana Studničková uvedla, že byla v návrhové komisi na zasedání zastupitelstva dne
23.10.2012
MVDr. Jitka Myslivečková podala návrh, aby do návrhové komise byla ustanovena Mgr.
Věra Vojtíšková
Hlasováním – 14 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel – byla schválena návrhová komise ve složení Ing. Zbyněk Vít a Mgr. Věra
Vojtíšková.
3.
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Luboš Valehrach vyzval zastupitele k podání návrhu na ustanovení ověřovatelů zápisu.
Rozprava:
MVDr. Jitka Myslivečková podala návrh na ustanovení ověřovatelů – Ing. František Bareš
a Ing. Jiří Duchoň.
Hlasováním – 13 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, jeden člen
zastupitelstva se hlasování zdržel – byli schváleni ověřovatelé zápisu Ing. František Bareš a
Ing. Jiří Duchoň.
4.
Projednání a schválení programu zasedání
Ing. Luboš Valehrach seznámil zastupitelstvo s programem zasedání. Pozvánku s programem
zasedání včetně příslušných materiálů obdrželi zastupitelé 11.12.2012.
Rozprava:
Ing. Zbyněk Vít podal návrh na vypuštění bodu 8 - Projednání a schválení návrhu
rozpočtu pro rok 2013 městyse Lázně Toušeň – z důvodu, že překladatel ho nevyvěsil na
úřední desce před projednáváním návrhu v zastupitelstvu.
Ing. Luboš Valehrach souhlasí
MVDr. Jitka Myslivečková sděluje, že si myslí, že je třeba projednat a schválit rozpočtové
provizorium
MVDr. Jitka Myslivečková žádá, aby při projednávání bodu 7 – rozpočtové opatření č. 2
bylo předloženo položkové znění
Ing. Luboš Valehrach upřesňuje, že rozpočet byl schvalován v paragrafovém znění
Ing. Jiří Duchoň uvádí, že jakási účetní sestava Gordicu je nesrozumitelná a nemůže si
hledat v potřebnném číselníku
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Mgr. Věra Vojtíšková upozorňuje na směšování dvou bodů – bodu 7 – rozpočtové
opatření a bodu 8 – rozpočet na rok 2013. Navrhuje jednat a hlasovat o vypuštění bodu 8
(rozpočet na rok 2013) z programu zasedání
Ing. Jiří Duchoň – k rozpočtu 2013 upozorňuje na dřívější připomínky p. Ladislava
Kratochvíla – vše bylo uváděno v položkách, ne v paragrafech, paragrafové znění se
pouze vyvěšovalo. Dále uvádí, že při projednávání Rozpočtového opatření č. 1
zastupitelstvo mělo podklady, t.j. čerpání rozpočtu. Projednání rozpočtu pouze
v paragrafovém znění není seriózním jednáním. Návrh rozpočtu je sice položkový, ale
chybí financování. Ing. Jiří Duchoň konstatuje, že rozpočet se skládá z příjmů, výdajů a
z části financování
p. Ladislav Kratochvíl se s připomínkou Ing. Jiřího Duchoně neztotožňuje
Ing. Luboš Valehrach vyzývá zastupitele k hlasování – kdo souhlasí s vypuštěním bodu 8
– Rozpočet městyse Lázně Toušeň na rok 2013 z dnešního programu jednání.

Hlasováním – 14 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel – byl z programu jednání vypuštěn bod č. 8 a program jednání byl upraven.
5.
Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání zastupitelstva městyse
Kontrolu zápisu a usnesení provedl Ing. Luboš Valehrach. Zápis a usnesení č. 4/2012 ze zasedání
zastupitelstva městyse, konaného dne 23. října 2012 byl ověřen ověřovateli zápisu p. Ing.
Zbyňkem Vítem a p. Jaroslavem Tihonem. K zápisu ani k usnesení nebyly podány žádné
připomínky. Usnesením č. 4/2012 nebyly uloženy žádné úkoly.
Zastupitelstvo městyse hlasováním – 14 člen zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti,
nikdo se hlasování nezdržel – vzalo kontrolu zápisu a usnesení č. 4/2012 ze zasedání
zastupitelstva městyse na vědomí
6.
Zpráva o činnosti rady městyse
Zprávu o činnosti rady městyse za období od 23.10.2012 do 18.12.2012 přednesl Ing. František
Bareš. Ve zprávě informoval zastupitelstvo o přípravě podkladů pro podání žádostí o dotace, o
plánovaných pracích na úseku veřejné zeleně, o inspekční činnosti ČŠI v Základní škole a o
přípravě prezidentských voleb.
Rozprava:
Ing. Jiří Duchoň – o věcech zmíněných ve zprávě nic nevíme, nemá zápisy ze schůzí rady
městyse (zápis č. 8 a č. 9)
Ing. Luboš Valehrach – zápis č. 8 obdržíte co nejdříve, nebyl rozeslán kvůli
nepřítomnosti, zápis č. 9 ze dne 15.12. není ještě vyhotoven
Ing. Jiří Duchoň – proč na úřední desce není celý zápis ze zasedání zastupitelstva, ale
pouze usnesení, nesouhlasím s budováním podzemních kontejnerů, jedná se o zbytečnou
věc, podzemní kontejnery se budují jen v historických centrech měst, jde o zátěž rozpočtu
městyse. Ing. Duchoň dále uvádí, že má připomínky k více záležitostem projednávaných
v radě městyse, které dá úřadu městyse písemně. V zápise z jednání rady městyse je
uvedeno, že náklady na 1 podzemní kontejner budou činit (1,600.000,- Kč z toho 240.000
Kč vlastní fin.prostř.obce + náklady na projektovou dokumentaci 80.000 Kč).
Ing. Luboš Valehrach vysvětluje, že podzemní kontejnery pojmou mnohem větší obsah
odpadů, cca o 2/3 se tak sníží náklady na odvoz odpadu a tyto náklady jsou jedinou
položkou na svoz tříděného odpadu. Navíc současné kontejnery hyzdí obec. Cena jednoho
hnízda má být 240.000 Kč, o částce 300.000 Kč mu není nic známo a nezakládá se na
pravdě.
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Ing. Zbyněk Vít – peníze investujte raději do školy nebo do školky, nesouhlasí
s budováním podzemních kontejnerů
MVDr. Jitka Myslivečková – nevíme, kde podzemní kontejnery budou umístěny, kolik
bude stát odvoz, zda je bude moci odvážet současná firma, která provádí svoz odpadů.
Žádá o bližší informace. MVDr. Jitka Myslivečková je zásadně proti podzemním
kontejnerům – má se plošně zacházet s financemi obce – rozhodnutí rady městyse není
rozumné. Ze zápisu z jednání rady městyse je jasné, že podzemní kontejnery se budou
budovat.
Ing. Luboš Valehrach se ohrazuje proti vyjádření MVDr. Jitky Myslivečkové k zacházení
s financemi městyse a podivuje se, že je proti i když o kontejnerech dle jejích slov nic
neví
Ing. Jiří Duchoň vytýká Ing. Luboši Valehrachovi způsob komunikace

Po ukončení rozpravy vyzývá Ing. Luboš Valehrach k hlasování o vzetí zprávy o činnosti rady na
vědomí.
Hlasováním – 11 členů zastupitelstva městyse pro, 3 členové zastupitelstva městyse proti,
nikdo se hlasování nezdržel – bere zastupitelstvo městyse zprávu o činnosti rady na vědomí.
7.
Projednání Rozpočtového opatření č. 2 ke dni 30.8.2012
Ing. Luboš Valehrach vysvětluje, že Rozpočtové opatření č. 2/2012 je úpravou rozpočtu na
skutečnost ke dni 31.8.2012. U příjmových položek je úprava jasná, výdajové položky
zdůvodňuje – vybudování šaten v Základní škole, navýšení energií za veřejné osvětlení vzhledem
k cenám, navýšení výdajů komunálních služeb – zvýšení počtu pracovníků, kteří však nebyli
rozpočtováni. U paragrafu činnost místní správy došlo k navýšení mzdových položek také
z důvodu nutnosti vyplatit odstupné starostce a místostarostce, a naopak ke snížení nákladů na
odměnu starosty z důvodu výkonu funkce jako neuvolněného funkcionáře. Další velmi výraznou
změnou je úprava rozpočtu nákladů na rekonstrukci objektu Skleněné vily.
Rozprava:
Ing. Jiří Duchoň – u položky 6171 je výdaj 407.000,- Kč, odstupné nemohlo mít vliv –
rozdíl je 250.000,- Kč. Nepočítalo se s přijetím zaměstnance za p.Vojtíškovou
Ing. Luboš Valehrach – 1 pracovnice byla přijata od června 2012 (náklady hrazeny
z původní odměny starostky) a 1 pracovnice byla přijata od srpna 2012. Paní Vojtíšková
odchází k 1.1.2013 do důchodu. Navýšení o 407 tisíc Kč v paragrafu činnost místní
správy neznamená navýšení mzdových prostředků, činnost místní správy zahrnuje i jiné
položky.
Ing. Jiří Duchoň – připomínám slova p. Kratochvíla, který v červnu 2012 řekl, že budou
úspory pracovníků na úřadě.
Ing. Luboš Valehrach opětovně upřesňuje, že rozdíl rozpočtových a skutečných mzdových
prostředků byl vynaložen na úhradu mezd za asistentku starosty (kryto z původní výše
odměny starosty – jedná se o přerozdělení finančních prostředků)
Ing. Jiří Duchoň – domnívám se, že p.Vaňková nastoupila za p. Rystonovou
Ing. Luboš Valehrach připomíná, že na předchozích schůzích bylo uvedeno, že účetnictví
bude od července zpracovávat externí firma, paní Vaňková nenastoupila za paní
Rystonovou, ale za paní Vojtíškovou, která již počátkem roku avizovala, že odchází do
důchodu, avšak na náhradu nebyly alokovány peněžní prostředky
MVDr. Jitka Myslivečková uvedla, že počítala s tím, že paní Vojtíšková zůstane na úřadě
pracovat.
Bohuslava Vojtíšková požádala o slovo a ostře se ohradila proti výrokům MVDr. Jitky
Myslivečkové o tom, že by s ní bylo počítáno. MVDr. Myslivečková se jí již v minulosti
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tázala, zda na úřadu zůstane. Výroky MVDr. Jitky Myslivečkové se jí dotýkají a považuje
je za manipulující, neboť o jejím odchodu bylo rozhodnuto již na začátku roku 2012.
Po ukončení rozpravy vyzval Ing. Luboš Valehrach zastupitelstvo k hlasování o schválení
Rozpočtového opatření č. 2/2012.
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, 2 členové zastupitelstva městyse proti, 4
členové zastupitelstva městyse se hlasování zdrželi – bylo Rozpočtové opatření č. 2/2012
schváleno.
8.
Volba třetího člena finančního výboru
Ing. Luboš Valehrach podal návrh na volbu Jana Králíka členem finančního výboru.
Rozprava – do rozpravy se nikdo nepřihlásil – žádný jiný návrh nebyl podán.
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, 1 člen zastupitelstva městyse se hlasování
zdržel, 5 členů zastupitelstva městyse proti – byl členem finančního výboru zvolen p. Jan
Králík.
Projednání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Ing. Luboš Valehrach vysvětlil důvody k vydání nové OZV o místním poplatku za svoz odpadu a
to novela zákona č. 565/1990 Sb. a to od 1.1.2013. Návrh nové OZV byl zpracován v souladu
s metodickým materiál Ministerstva vnitra a se vzorem obecně závazné vyhlášky. Novelou
zákona byl změněn okruh poplatníků, vypuštěna kategorie „sloužící“ k individuální rekreaci
(nadále se zpoplatňují jen nemovitosti k rekreaci „určené“), došlo ke zvýšení sazby dle § 10b
odst.4, písm. b) z 250,- Kč na 750,- Kč. Návrh výše nového poplatku (z 500,- Kč/osoba/rok na
750,- Kč/osoba/rok – dle vyhl. může být 1.000,- Kč /osoba/rok) byl stanoven na podkladě
skutečných nákladů městyse Lázně Toušeň za odpad v roce 2011, které činily 944 Kč/osoba/rok.
9.

Rozprava:
Ing. Michal Cinek žádá o doslovné uvedení prohlášení ODS – „podstatou novelizované
vyhlášky je zdražení ceny, s čímž ODS nesouhlasí. ODS je proti zvyšování poplatků
občanům, požaduje zachovat výši sazby jako doposud“.
Ing. Zbyněk Vít – dotazuje se, zda v nákladech jsou uvedeny příjmy od spol. Eko-kom
odpovídá starosta – ano, příjmy jsou ve výpočtu zahrnuty a od nákladů odečteny
Ing. Jiří Duchoň – změnil se stav obyvatelstva, při porovnání s rokem 2010 – růst ceny je
18 % - nárůst obyvatelstva 2 %. Je nutné kontrolovat co spol. AVE do cen zahrnuje
Ing. Luboš Valehrach – obec kontroluje, co spol. AVE fakturuje – platná smlouva se spol.
AVE je uzavřena do roku 2013. Jsou zahájena jednání s okolními obcemi za účelem
vypsání velkého výběrového řízení se snahou dosáhnout nejvýhodnější ceny pro obce
Ing. Jiří Duchoň – srovnáváme peníze – jak vzrostlo množství odpadu?
Ing. Luboš Valehrach – nárůst je především za jednotku, skládkování, druhá věc je
zdražování pohonných hmot
p. Jaroslav Tihon – jsou započítány odvážené pytle s logem AVE do celkového množství
MVDr. Jitka Myslivečková - rozdělení komodit – rozdělení skládkování – řeší dodatek
smlouvy
p. Jaroslav Tihon se ptá na cenu za odvoz pytlů, které navyšují množství odváženého
odpadu
Libor Konopka se dotazuje, jaká je výše poplatku v okolních obcích
MVDr. Jitka Myslivečková – dává na zvážení četnost svozu
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p. Ladislav Kratochvíl – svoz je možný také jenom jednou za 2 týdny, pak nastanou
problémy se zapáchajícími odpady
Ing. Jiří Duchoň souhlasí, aby platby poplatku byla jednorázová, kdo se přistěhuje, bude
platit ihned, kdo se odstěhuje, bude mu vrácena alikvotní část poplatku
p. Bohuslava Vojtíšková uvádí, že každý občan platí poplatek dle místa svého trvalého
bydliště a doporučuje zastupitelstvu, zda by platba mohla být splatná ve dvou splátkách
p. Aleš Lerch – vzhledem k návrhu na vybudování podzemních kontejnerů budu hlasovat
proti zvýšení poplatku za odpad, kolik budou stát kontejnery
Ing. Luboš Valehrach dodává, že se jedná o dvě nesouvisející a nepoměřitelné záležitosti
p. Miroslav Zadák – je třeba říci, že bez získání státní dotace se podzemní kontejnery
nebudou budovat
Ing. Luboš Valehrach navrhuje dílčí hlasování k OZV - kdo je pro platbu splatnou k 30.6.
Hlasováním – 14 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel – byl schválen termín platby za odpad k 30.6.
Ing. Michal Cinek se ptá na cenu a podává protinávrh - cenu za svoz odpadu nezvyšovat
p. Libor Konopka se ptá jaký je návrh
Ing. Luboš Valehrach vyzývá zastupitele k hlasování o podaném protinávrhu – cena za
odpad 500,- Kč/osoba/rok.
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse proti, 6 členů zastupitelstva městyse pro –
protinávrh – cena za odpad 500,- Kč/osoba/rok nebyl přijat
Ing. František Bareš – je třeba jednat se spol. AVE – obec má jenom dotace a vše odnesou
obyčejní lidé
Ing. Luboš Valehrach dává hlasovat o předloženém návrhu – cena za svoz odpadu pro rok
2013 – 750,- Kč/osoba/rok.
Hlasováním 8 členů zastupitelstva městyse pro, 6 členů zastupitelstva městyse proti,
nikdo se hlasování nezdržel

Po ukončení rozpravy Ing. Luboš Valehrach žádá zastupitelstvo o hlasování schválení Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od roku 2013.
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, 1 člen zastupitelstva městyse proti, 5 členů
zastupitelstva městyse se hlasování zdrželo - byla Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2013 schválena.
11.
-

Všeobecná rozprava
Ing. Luboš Valehrach uvažuje o zrušení vydávání nálepek na popelnice
MVDr. Jitka Myslivečková uvádí, že spol. AVE vyvážela popelnice na nálepky
z předchozího roku vždy do konce února následujícího roku
Mgr. Věra Vojtíšková – bylo by vhodné dohodnout se spol. AVE termín
MVDr. Jitka Myslivečková – je nutné mít evidenci, kdo zaplatil a kdo se nově přihlásil
k trvalému pobytu
Ing. Luboš Valehrach – je nutné rozhodnout, zda nálepky pro odvoz ponechat nebo zrušit
Ing. Jiří Duchoň – bude-li odpad odvážen bez evidence, mohou být u každého domu 4
popelnice. Navrhuje schválit, že známky roku 2012 budou platit do 30.6.2013
MVDr. Jitka Myslivečková – jak bude znít usnesení k tomuto bodu – známky budou platit
do 31.3. nebo do 30.6. ?
Ing. Luboš Valehrach žádá zastupitele o hlasování o termínu platnosti známek a
případnou revokaci usnesení data splatnosti platby na 31.3.
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Hlasováním – 13 členů zastupitelstva městyse pro, 1 člen zastupitelstva městyse proti,
nikdo se hlasování nezdržel – byla schválena splatnost poplatku do 31.3. běžného roku a
platnost starých známek do 31.3. následujícího roku
-

Ing. Jiří Duchoň – dotazuje se, proč nebyl na úřední desce zveřejněn celý zápis ze
zasedání posledního zastupitelstva městyse, ale pouze usnesení
Ing. Luboš Valehrach – povinností je zveřejnit příslušné usnesení, všichni občané mohou
do zápisu nahlédnout. Zápis není zveřejňován z důvodu většího objemu dat
Ing. Jiří Duchoň – zápisy ze schůzí rady jsou zasílány zastupitelům v PDF a ne ve Word
bez podpisu, což by bylo dostačující

12.
Usnesení
Mgr. Věra Vojtíšková přednesla návrh usnesení.
Rozprava – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, 1 člen zastupitelstva městyse proti, 5 členů
zastupitelstva městyse se hlasování zdrželo – bylo usnesení schváleno a přijato.
13.
Závěr
Zasedání zastupitelstva městyse ukončil starosta Ing. Luboš Valehrach. Poděkoval zastupitelům,
členům komisí a výborů, místním spolkům a organizacím, občanům a zaměstnancům obce za
jejich práci a popřál Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 2013.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.00 hod.
Zapsala: L.Svobodová

Ing. Luboš Valehrach
starosta
ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Duchoň

Ing. František Bareš
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Městys Lázně Toušeň

Usnesení č. 5 /2012
ze Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 18.12.2012
v 19.00 hodin v zasedací síni úřadu městyse Lázně Toušeň
___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
-

zprávu o činnosti rady městyse

Zastupitelstvo městyse schvaluje
-

návrhovou komisi ve složení Mgr. Věra Vojtíšková a Ing. Zbyněk Vít
ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Duchoně a Ing. Františka Bareše
Rozpočtové opatření č. 2 ke dni 31.8.2012
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo městyse volí členem finančního výboru p. Jana Králíka

Ing. Luboš Valehrach
starosta
ověřovatelé :

Ing. Jiří Duchoň

Ing. František Bareš
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