MĚSTYS LAZNĚ TOUŠEŇ
Úřad něstys€,

HlavnÍ56,25o39 rÁzNř ŤoUŠEŇ, okres Práha - vý.hod

zápirč,5/2013
te.asedání zartupnehtva ňěštvsé Látně Toušéň, konaného dne 25,3,2013
od 19,0o hodin v zás€daci

sini 5kleněné v]ly v Lázni.h Toušén]

Micha cinek, Bc ]an FleUd, tad]slav (latochvil,
Aleš leí.h, MVDl, Jitka Myslivečková, lVana studničková, Dana Šajiová,
Mian Šuc, bloslavTihon,ln8. Lubo§Valehra.h, Mgl,Věíá Vójtíšková
n3, Fíantišek Bar€š,ln€,

om

uveni:

tibór Konopka, ln8. zbyněkVít

2,

Ploiednáni3 sch!á €ní pro3ramu zas€dáni

3

Kontío a zápku á usneseniže Ésedánirastupite stvá městyse č,4/2013 že dne 30,6,2013
Projednánia schvá eni rozpo&ového opaťeníč,2/2013

5

zpráva o činnosti f inančniho b7boru

Próiédnánía s.hVáleniulaVřenísmloUVy § R€3]ónálnlradoú regionu soudržnost]sťedni
Čechyo poskytnutídotacev€ Výši13 330340,5a Kča schvá eni vyč €nĚni peněžni částky
Ve Výši 5 075 301,60 xč, odpovídajici 5pol!íinancováni píojektu
mistnich
"Rekonstr!kce
|.L,oa/
komunikaci v Lárních íoušéň,lée,é.cz,!.L5 /
6a.o757 6.
zpráVá o činnošlirady městyséža Up ynu é obdobi
3.

Projednánia schvá eniuzaVřeni5mloUWo zřizéníVě.ných břemen mezispol, Teleióni.a
czech Republlc, a.s, a městysem tárněTouieň pro stavbu,,16010,01a402, Toušeň sR 3,

úpravamts"kpoz€mkůmpar..č.92/3,9z/rl,92/13,e26/1,a49/77a1214,ýšeýk,ú
LážněTóUšéň (!li.e za ško oú, Ná 2árybniči,Ná PrUh!)

Píojednáni a 5chVáleni uraVřenismlouvy o zřizení Věcného břeňene lV_12-6014033/1]
LázněToušeň-kNN p,č 660/1m€ziČEzDi9trlbuce,a,s,amě§ysemLáZněToušeň(uice
Ploiednáni a schváléni Uzavření smLouw o uineni věcného biem€ne, smlouva V,12,
5005362/001 m€ži spol. ČEz Disřiblc€, a,s, a m&ly§ém Lážně Ťo!šeň kpožemkúm

parc.č. 7o3/a,

ú3/79, 7o3/zo, Lo3/2!, I03/2z, ra3/25, L2ur1, a26/l, a49/4, 931/5,

937 /6, 937 /7 , 965/4, 965/9, 965/11, 965/13, 96s/14, 965/17 , 965/La, 9,76/L, 976/44,
1213,122411a 122al3, Vše k,ú. LázněToušeň

1l,

Projednáni návlhu "7adánízměnY ř,2l]zemniho plánu obce LázněŤoušeň'

12,

Všeobe.ná rozplava

zastupitelstva městyse zahá]il starosta ]ng, L. Valehrach, zasedáii zastupltektva
měsryse bVo iádně svoláno Vyvěšenim na úiedni d€sce, By o přitomno 13 čl€ni záslup]telstvé
městyse - Zas€dáni ié U§nášeníschopné,
zas€dáni

starosta podle platného jedna.iho iádu Ustanovil zapišovátéku LUdmiU svobodovu,.
ověiovat€lé zápsU Aleše Ler.há

a .]aró§ aVá

Tihona,

2,

Proi€dnáníá s.hválení pbgr.mu zásědání
Plo8ram žasedání Včetně přislušných materiálú byl předán zastupitelúm vpř€dstlhu. stalosta
pozadalrástJpitehÝo o loziii"n'p.oBlanu o plo,eo-óni -dvlhL
zŤ.nyd 2 Úr.ňnlto
"záddplánu obce Lázně Toušeň", Dál€ {arósia podalnávrh na změnu pořadj prójědnáVanÝ.h bodó č.
9 a 10, za body pró8íámU č. 4,a 5. ždnvód! zdraVotni.h pótížíjednóho člena zastupitelstva,
který bude muset opustit zas€dáni předjeho ukončeiim,

rozpraVa-dolozplavysenikdonepiihlásil
Usn.s.níč,
'o13/5-1,
zM ,.hvalujé
Uprávěný program zásedání

Hlosoýónih - 13 členúzortupitebtvo frěstýse pb, nikda nebyl plotj, njkdo 5e hlosavóhi nezdňel
- by|o lsnesení č. 2a13/5.1. ,ú!!!!]sE

3.

Kontrolá zápisu á usnes.ní ze za,edáňí &rtuph€lstva městvs€ č. 4/2ot3 z€ dne
30.6,2013
staíošrá uvédl projednání bodu 3, - Kontrola rápisu a usnesení ze zasedání žastupitestva
městvse Ó, 4/2013 ,e dne 30,6.2013 a otevře]ro?pravu.

_

ln8, ] ,Duchoň - !Vádi, že Vzápsu č. 4/2013 j€ lveden iako neomluvenl přestože se
om ouva ž ÚČasti na zasedánírastuplte stva dne 30,6.
starosta - žádiá óú uva nebyla iá obec dolučená, D]e jednaciho iádu, čl,V, odši,1 . ,
ďenové zdrfupn.lslvd jsóu póvinni se aň]Uvít sldrcstoýi s uýedéníh dúvadu .,.
ig, J, Duchoň -jsme v MŠ nebo kde ? Já se Vám mám omlouvat? svoláte zastupite stvo
v00,20 hod, ráno, což bvla nedě
n€mám kom€ntář. PozVánkUjsem obdržé24,6,2013
pro
Ý00,06 hód, kte
mne n€dúvě.yhodný člověk.

e

Pó úkónčeníro?prawýyžvalnarostazastupite€

kh asovánia přédneslnáVrh usnesenl:

!]l!g!š!ij.20!3l5g

2M šchválqerápb a usnerení zezasedánízM č,4/20t3 zé dne30,5,2013
HlasaÝónim - 3 členúzaslupitelrtýo néstyse pD, 1 člen zostupitelslva hěstyse prcti, 4 členové
zastupítektva hěstýse se hlosavóhi zdéeli - by]o usnesení č, 2a13/5,2.sfuéh!9.

4.

Proiědnáni.schváléníro2poóovéhoopáti.níč.2/2013

-

MVDi, ], Mvslivečková - dotažuje 5e na přijmv z provouováiivýherních automátú, příimy

Předseda nnančníhovýboíu Bc ], Freudl seznámil astupitektvo s Rozpočtovým opatřénim č
2/2013, Bc, ], Freudlupozornilzejménó na nutnost změn s oh edem na přípraVu invest]čni.h akcí
jako uadáni zpíacování poekové dokumenta.e na rekon9truk.i úGtiich komunikaci,
podzehních kontejneú, budovy L]řádu městyse, přestavbu zasedaci sině včp,56 na MŠátd,
starosta náslědně ot€vřé rózpravú,

slaroslá

-

použiti přOmů z!Ýherních automan] na spóň bylo pouze ňezávazné
dopóručení 5Važú1élovýchoviý.h oí€ánizácí, Městys tázně Touieň při rozdělováni
finaičnich piGpěvkú místnim spolkúm a orBan]zacim uved€né příjmy Wužll,
MVDí, ], Myslivečková dotazuje 3e, zda zasrupteé znajice|oročnináklódy na provoz

st3lostá swčklenim nákladů jé rř€bá

vyčkar ná ločnivYúčtovánivýdaiú ná €n€í3i€,

Víoc€ 2013 búdóu ještě nákládv na provoz skléněnéViV zkréšlényspótřéboú enercii

_
_
_
_

,

MVDI, J Myslivečková -já chcinákady na provoz viy, pak mám ještě dotaz na výdaj€
spojené s podlemnimi kontejnery.
stalosta - plovozni náklády sklěněné viy neizé ještě wčGir, pokud jde o nákady na
projektovou dokumentac]pro realiza.iak.€ ,,Podz€mnikónt€jnery"
platí,žépók!d akce
nebude realLována, vrátis€ městysivětši část vyn. ožených nák adú.
stárosta podá!á vyšVět eni k navýšení výdajú na př€stavbu MŠvč,p, 56, Pivodni !ýš€
nákládů byla hrubým odhadem základni.h 9iavebnich praci. Výdaje na přestavbu se
navýšízdůvoduinsrábc€ světovodů, zpracování hlukové studi€, Výměny oken, celkové
rekonstruk.e e e[tío]nstalace atp. (Vše V podk adový.h matériále.h)
],Tihon - u př€siaVby zasedaci sině na MŠje podstatně více praci než se předpokiádalo,
jako např, rozdilVýie pod ah a zasypané částipivodniho schodiště.
MVDr, ], lMys]Večková - dysiú si, že sVic€náklady se dalo počítat,dostalijsme 5e do
stejné 5]ruacejako ve sk eněné vile, voda katastrofická, Rekonstrukce sé podcenila,
staro§ta nénito úplně praÝda, ! př€stavby zásédacisině Va,p, 56 na MŠ 5e púvodiě
počítao svýměnou velkých oken a miniňálními úpravami, Po dúkadnémzvážení a
rozhodnutii že píostor bude tdale soužii uŠa MŠ,bvlo přistoupeno ke kompetni a
peč]iÝélékonstrukci dle požadavkú KHs,
MVDr, ], Myď]večková pró mnějéto stejié, mohlo s€ se všim poč'tat, určitějsmé
nenys eli vážně, re stačivyňalovat,
starosta - ano, dojd€ knavýšéninákadúná vybudováninové rřídy MŠ,áe také budé
lybudováno smVslup né a úč€lné zařnení,
MVDi, ], Mysliv€čková dáa jsém sivšédohlomady a Wcházi mi náVýšenícena na 1,5
mjl, Kč pró 4 děti, KdVž sečteme nákady na Vybudovány třídy MŠVbúdóvě úřadu a
rekonstrukcia přGtavbu MŠ Nehvizdská, takjeto 10 mil, KČ a.a to byiála kontejnerová

starosta kontejneroýá MŠ by stála ne

10 mil, KČ, a é nejňéně 13 mil, Kč 5Životnó§ti30
let; nejedná s€ o navýšenJ o a déti, a]e o 24 děti uvoInis€j€dná
mistno5tve škoIe pro
potiebyžŠ.Kdotazu na ýýdajza zplacováníPD k budo!é úiadu městyse ve výši9o,ooo,_
Kč stárosta uvádí, že šéjedná o výdaj 40,000,_ Kč za zaměřeniobj€klU á 50,00oi_ Kč ra
zpracováníštudjé a tato po ožlG nesouvisi5 plestavbou na maleřskou akolu,

r3

Du(ho- se oo(cZLJe ,o } i 1Ýyddje -" lpíá.ovánl PD -a Mi
starosta -ýýdajé ČinÍ40,000,_ KČ,
n3. J, Duchoň a MVDl, J, lý]yslivečková sděluji, ž€ vpodklade.h, kteíéobdrželi není
l,

§tarósta a Mgr. V. Vojtišková připominaji, že při tkku podkladŮ jé nutné otevřít da ši
záložku, kde FoU uvedeny položky.
ng. ], Duchoň - obraci se na starostu, aťpřizná chybu, ale starostá ňá Vždy pravdU,
starosta Všichni zastupiteé obdrželi óatelá pro jednáni za{Upiiéstva ňailem
ý ex.elu, pod zá ožkou Ro 02j§oú Uv€d€nyjednot
]Vé po ožky
lng, ], DU.hoň po2namenává kosobě iarosty- zarážímn€ bohorovnost nák]ady se
zvýši o too %, V květnu, ieditel zŠ§dě ]l Výš nákladú a ta se zvedla o 3oo.ooo, Kč,zloho
je Vidět sjakými idmi píacljete Jaké by y výdaje na rekonstrukci knihovnv a v iakém ie
stavu? ]edná 5e o n€podařenou iivestici. Ano uděalo s€ odvodněnl, ale zde
rekonstruujeme nerekonsrluovatElné i dle F]oriána,

ďarosra proriiómUtoVíádřeníseóhrážUji,
lrc, ]. Du.hoň

uvádi, že 16,5.5e íekonstrukc€ třídv MŠproiednáVaa a bVV řečenv
nákladv, nemá cěnu s€ bavt,
starosta, a e to byy pře.ipledpokládané nákadv, vté dóbě nebyla hotová komplétní
dokumentace, rorpočeta anisénézna skut€čnýstáv
_

Po ukonč€ní rózpravy starosta vyzvó zastupitee kh asovánia předneslnávrh usn€seni:

Usí.s.níč.:2013/5,3,
zM s.hva lll€ rozročtovéo p atřén í č, 2/2013
HlosaÝónih a č]énú,d'íupi|.Ištvó ňěstysé pfó, 3 č]ďóvé žostupitektvo něstyse prati, 2
čléhóvé,dstuphelstvd hěstyse se hlasaýóni

5.

zdlželi by]o

usneseni č. 2013/5.3.

{fui!]slg

zpřáva o llnno§tl flnančňího!Ýboru

zpláVu o čnnosti lnančníhovýbólu přédn€s předséda 3c ], Fréúdl,séžnámil přltoňné
splŮběh€m §chůzí V1'bóí! a 5projedňá!anými záléžitórtmi. Finónčii výbor pečlvě sleduje
čéípánirózpočtúměstyse, účélnostWnaložených fináični.h plostředkúa kontrolu pokladnich a

ro?praVa-dorozpraW5enlkdonepřih]ási
<-á'ó4á v},vc'lc>,up lee |

\.:ovan dpředne5 ncÝ,h

U\np.pn,,

Usnesení č.: 2013/5,a,

zM béréna vědoňízpřávu o iinňostl ín.ňčníhoVýbořU.

Hldsóvónin 9 členůzostupitelstýa ňěsťyse prc, 1 čleh zastupíte]stva něsťyse praíi, 3 členové
zasťupítektva se hlo savó ni zdnet - byl1 ušneseni č. 2o13/s.4. schýál.no,

6.

Prciednáňi á schváléní uavřéni smlouw gRégi.íálnírádou regionu soudřžnostl
střédní Čc.hy o posMnltí d6t..e vé výša 13 33o 34o,5a xč á schváléní Wčlenéní

péněžníčástkt ve výši 5 075 301/60 Ki, odpovi.i.]í.í lpolufinan.ováni prd.ktu
,,RckonstíUk.é mktní.h tom!niká.ív Lá.ní.h Ťouš€ň, rég,č,cz,1,15/1.t,00/68-or576.
staíBta seznáňil přítomné se stavem ploiednáVání dotace na Rekonstrukci místních
koňunikaci. Ploiekt řěší špatný techni.ký a 0iitný 5tav komunikaci ulc U 50kooVny (čá5t),
Požálni, Na PrúhU, Ná 2árybniii, Vzjt]ši a za Škoou v městysi Lážně ToUšéň, které ž h ed]ska
nfranruktury fuěstyse představujidúležitý pryek, Návrh stavbyzahrnuje rekonstluk.ifoístnich
komunikaci vLáznich Toušeni o cekové déke ccó 1165 ň. ci ploiekiu bud€ dosažén
proveden'm kompet.i rekonstrukce komunikaci, zvÝš€nim únosnost komunlka.e a
odsrranĚnim bodových záVád, MěstysjLázně ToUšéňbya přiznána dot.cev€výši13 33o340,53
Kř, Vsoučasnédobě probihá admnktrace projektu, zpracování plováděci dokumentace a
příprava zadálaci dokumenr3ce pro plov€d€ni
výběíového řiženi dodavatee, Městýs Lázně
Ťoušeň s€ snaiiřéšit kabe izaci5 ČEz Distribuce, Té €fon]ca o2, b7ménu části vodovodního řadU
atd, DÚleritýn kokem je přú€tí 6n*ení zastupitelslva městyse o Uzavř€ni šňouvy
s posk},tóVátel€m dota.€
Výbólem RésiónálniradylegionU soudržnost]středniČe.hy

,
_
-

MVor ], Myslivéčková - VstoupiiFte do jednánís občany?
starosta-obiasňuiezoůsobzoracováiipíoiektovédokumentace,
h€, ], Du.hoň - nenítomu tak, ploiekrant há skáždým plomllvit, búde_jtómujóko v
U c Nádíážní,bldétónaposledníchvili stáo 5e, že stavby měy zakresleny vj€zdy
starosta - Zplá.ováVá sé provádě.Í dok!m€ntace,
Bc,J, treldl-in8,] Duchoň má pravdu, VUlicitJ sokolovny př prováděni kabelirace by
dotčen souklomý pozehek
MVDl, ] Mys večková piipřipíavě ák.é, takjákó jind€, úřád naVštivilkaždéhoobčana a
pralsejak mu návrh v}hovuje,
staíosta - proiéktánt nemúŽe obcházet jednotliVé nemoviio9ti, a e každý ml)Že plijn a
Vznést poiadaVkl ke staVebii koffki,
], Tihon Vjezdy vtomto připadě jsou daié součamým stav€m, obláci se na jn8,
Duchoně silm, žéne.hápe o čen lé žd€ bavímé,lrc,.l, Du.hoň ýýň postoieň vše jen
dabourává, rozeitváVá idi,seje pouzezo a na kéždého5e osočuje
n3. J, DU.hoň seohrazuje 5tím, že proobec sehnal8 mi. xča napadá a kíitizuje prác]J,

-

,

Tihona - dochází kÝe miosobní hádce,
staró§ta VYžýVázá§tUpileIekhlasovánia

ořednésl náVíh úsnesení:

!$šlš!i!.29!|l5E
zM v návazno§tl na

3chváléní postytnutí dotace výboréň Régionálňí radv .égionu
soudÉ.o§ti stiedni Čechy schvaluié Uzávi.ní smloulY s R.sionální řádou r.8lon! ,oldrinosti
sti.dní Čé.hvo po§kytnútí dota.é ve Výši 13 33o 340,53 xř á schvaluje Wčleněni pěněžnl
řá*lyvévýši5 075 301,60 Ki, odp6vid.ji.ispolufinan.ováňí pbjé*t! ,Rekonltrllce ňíltních
komuni*a(í v tázních Ťo!šěňi', ř€3, a.: cz,r,r5l1,1,00/63.or576,
Hldsóýdnih - 12 člehůzdstlpitelsíýa hěstýse pó, hikdó hebyl ploti, 1 člen zastupitelslýo
néstyse se h]osóvóni zdržélbyló Lsnésení č. 2a13/5.5. s.hválg^..

7.

zpráva o činňósti řadv mě§ty§e 2. lplvnulé obdobi
zpráVú o činnosti rady ňěslvse předie9i hc. F, Báreš, Ve sýé žprávě seznáúll přítoňnése
záležitostmi, které řešlla Édaměstyse, jako je píúběh lQlDace nv€stičnich akci, připíáva
žádostío dolace atd, Zpíáva v příózé,

_

l,NěmeikoVá- dotazuje

se, Zda bude provedena rékónstíukce Vodovodu

ÝčástiUlic€ Na

starosta

pótřéba Výměny části Vodobdního řadu je iiŽ řeŠena s€ 9pol, VóK zápy.
V dorřené částiulice Na záíybničíbudeneFpiš vodovodniiad vyměněn

sf"ro{á

vvzvaI zéstLp{e|e t

lId,ov;n apiednes nár'hu,n.se

,

Usnéséníč,201ll5,6,
2M bere na vědomílprávu z RM za op|Yíoléobdobí
Hlosoýánin - 12 členů,dstupitelstvo něstyse pra, nikda nebyl plotj, 1 čleh zdstupitektvd
něstyse se h]osoýónI zdde] - byló ushesehi č. 2013/5.6. 9!fu4s!9,

3.

Proj€dnání á ,.hÝálení uÉvřenísňlolvy o ziíz€ní vě.ný.h bř.men metl spol.
Tel€fónica cz..h Républic, .,s, á měsrysém tázně lo!šeň pro stavbu
"16010_013402,
Touš€ň sR 3/ úpí.v.mt!" k poreÁkln pzJ..a. 9213, 9217\ 92lB, a26ll, u9l7L a

1214,vševk,ú.LátněToušeňluli.ézaškolou,NazárYbniči,NáPruhu)
stórosta uved, že smlouva o smlouvě budou.í byla pod€psána

městyšém Lážně Toušeň dne

23.3.2072.

ro

Va-

zp ra

do rorpravy s€ nikdo nepřih]ási

starosta Vyzva za5tup]telek h asovánía přednes náÝrh usneseii]

Uln€seňíč,2013/5,7,
zM s.h%lu]é U2avleňí sňlouvY o zžlr.nl vě.ný.h břeň€n mezispol, Ť.léfóniÉcz.ch
Republi., a,s, á něstY,ém láznéŤoUšéňpio stavb u ,,16010_018402, Toušeň sR 3, úprava ňlr"
k pozemkúm par.,č. 9213, 9zlr1, 92lí3, az6h, a49hL a lz14, všév k,ú. tázně Toušéň(Uli..
za š&.lou, Na zárybňiří,Na Pruhu}
Hlosoýóhin - B aenú zóstupjtelstýd ňěstýs. prc, nikdó nebý] píóti, nikdó se hlósovóhi nezdržel
by]ó úsnésenIč. 2aB/5 7.

ýfuél9!9.

před uolednóvónlň bodu č, 9 MvDr, J, Mlslfua&aýá ooustlla .dseddcl 9íň

9.

Píol.dnánía s.hváléňíuu.vřeňísňlouvyozříz.nívě.ňého
břéóenelv-12-6014o33/l
Lázně Ťó!šéň - kNN p. ř.56011 meri ČE' Dkrnbu.e, a.s. a mě.rysem Lizně Touieň (
uli.e Na stráni, Na vinici)
st3losta Uved, ž€ smlouva o smlouvě budoucí bvla pod€psána městysem Lázňě Touš€ň dně
30,1.70L2.
r ó z p ía

va - do rozpraw

9t",ostd vylv" ldsLUp

l..

n.piih ásil
\"(ovdn,á prpdnp\lnav.I U,-e.e-

5e nlkdo
L

U9neseníč,2013/5,a,
zM schválulé uÉvřenísňloúvY o zřízenívěcného břeňene lv.12.6014033/1, LáuněToušeň kNN p, č,660/1méziČEzDistribu.é, á,s, a méstYsem tázněŤ6ušéň{ ulice Na stnánl}
Hldsovóniň 12 č]ehůzostlpitelítýo hěslyse ph, njkdo hebyl plotl, óikdó se hlasóÝóhi hezdlžel
býlo lsnesenl č. 2013/5,a, s.hláléňo.

10.

koj€dnání a schváléní u.avřenísňlouw o ílreňívě.néhobřeméně - smlouv. lV_126005352/001 hezi spol. ČEz Dištribu.é, á,s. a městys€ň Lázně Toušéň tpoz€ntúm
pzí..ť.l!3le, LOal79, \03120, 1o3l27, 7o?l72, 7o3l25, 727/7l, a25l7| a49l4! 917la,
93116, 937l7, 96514, 96519, 96sl17, 965113, 965174, 96slí1 , 96slý, 97617, 976|44,
7273, Lz24l7 a 122413| ýa. k.ú. láznéí'ušeň
starcsta Uv€dl,žesmlouva o sn ouvě budouclbyla podepsáná dne 15,2.2010

rožpra!a-doíozpravy5enikdonepřlhlásll
slJo{a vyzvJ 7á,rLpitelek - ásova- áp:edre.] vrhL,nesen,:
U3n*ení č, 2013/5,9,

,chváluié Ulavřění snlouvy o žřízenívě.ňého břéméné- §ňIolvá v.rz.
n.ži ,pol. ČEz Distribuce, a.š. a ňěstys.ň Lázně Toušeň k pozemkúm pal..č,
fi]la, fi3l79, 1o3l2o| 1o3l27| 1o3l22, 1o3l25, 12117\ a26lL, a49l4, 93715, 93,1l5, 937 h,
95514,96519,96aÁ1,965lL3,965h4,965lL7,96slý,975l7,975144,7273,12z4l7aL224l3,

zM

6005352/001

Hl6óýóníh

12 členúzdstuphelstvo ňěstyse píó, nikdó

s.nváleno.

by]o ýsóesení č. 2a13/5.9.

heu

proti, nikdo se h]asováni nezdžel

t1,

Plol.dnánínávrhu"zadániZňěnyč,2 Ú!.ňníhopláňuob.e LázňěTouiéň"
Projédnání návrhu zadánízměnyč,l]P Uv€dlln€,
F, Bareš, Dokuménty od zpra.ovatělé došlv až
19a,2013, próto §€ navrhóValo dopln]t bod do pro8ram! ]€dnáni 2M,2ástupite|stvo fiěstyse
Lizně Toušeň rozhodlo o pořizeni Změny č,2 ÚP ob.é Láziě Touš€ň vé 5my5 u § 44 zákona č,
133/2006 sb, (stav€bni zákon) v p atném Znění usnesenimi č 5/2oL7 ze dne 141,2.20!1 a č.
3/20|2 ze dne 24.1-zo72. Úíad městvse Lazně To!šeň prcjedna náVrh zadánizměny č,2 ÚP
obcé LáZněToušen ve smyslu § 47 stavebniho zákona sdotčeným or3ány, sousednimi obc€mi,
Krajským úřadeň a Veřejnosti. Na !ákladě q'sl€dk] projednání (saňostatdá přiloha) byl návrh
kprojednáni náVrhu Zadáni změnV č,2 se dostaV]ing, ], ]uk.seznám]l přítomné sWiádiením
jednorlivých správců síti a dotč€ných orEánů státní spláW

_
_
_

_
-

hs. J, Du.hoň -dotazlje se,jaké by o VYjádř€níČéských drah k novým pře.hodim,
]n3. J. Juk - Wjádřilo se MinisteBtvo dopláW, lplatňull požadavek na piekročení
hyg]enlckých lmitú, V podsratě nemě]ižádné připomínky
RNDr. ], (rálik, cs.. řešeni lókaliiv4 a 5j€ rozumné, ne.háp! ae zámér ňénltÝyužhí
lokalityĚ.l ( pod klavinem), nabízis€ otázka,zda ob€c Unes€ takové zatíi€ni, doporUčUji
jéštěvěc znov! zVážit.
MVDi. J, Myslvéčková - obec má možnost ýyužit pozemky, které můžeprodát iako
stavebni, Pan Pro.házka da ób.ičástsvých poz€mků na příštupovou céstu,
A, Ler.h kolikbyna pozeňcích mě5rysemělostát ródinných domů?
lng, J. Duchoň -jedná 5e o 3 paíc€ly p, Procházky a 2 parce yobce,

starosťá vyzvalzástupit€le

k

hlasováni a předieslnávrh usnésení É2oL3/5.Lo, ať.2oL3/5.L!.I

Usňeséníč,2013/5.10.
zM s.hvaluié zadánízňénYč,2Úzenniho plánu obce LizněToušeň

-

12 člehů.ostupltehtva héstyse pra, nikdó hebyl p|oti/ 1 ělen zastupite]stvd
ňěstyse se h]asováni zdíže]- byh usneseni č. 2013/5.10. - scnýagnoHlosóvánin

Usneséníč.2013/5.11,
zM ukládá ,rárostovl za]ktlt 2pra.ovánl NáÝřhu zňěíY č.2 Úzěmniho pláňu ob.e Lá.ňě
Touš.ň a připřavlt NáÝrh zhěnY č,2 Úz.mniho plánu ob.. táz.ě Touš.ň lastlpitélstvu k
vydá.í zňěný č,2 Územního plánU ob.e Lá,né Touš.ň,

- 12 členú,ostupjte]sívd ňěštyse prc, nikdo óebyl próti, 1 člen zoýupiíelsívd
něstyse sé hldsavónl ,dňel - byló lsneseni č, 2013/s.11, - s.hýábno.
Hlasováhíh

MVol, ], Myslivečková -vjakém stavuje opróva ČoV?
starosta-VšebudélYiízenodokonc€záií etošnihóíoku,
A, Lelch má piipominky ke svoláváni žastupitestva - proč bylo posledni zasedání
zartup]tehtv. svoláno vneděli, podklady kdnéšnímujednánl jsňe obdržel 5 dní
před€m, požadUji pi.dání podkladů vpisémnéforně, u asédání zastupite stvá sesvolává
jak 5e to komu hodí a to se mi nelib',3y nám přis]iben pán schúzizastupit€lštva,
50uČasný upl)sob svoláni žastupitelstva někoho vyřadi z účášri,

stálostá - posledni zasědáni zastupit€lšlvo by]o nutné svolát [vúli přúeti usne5eni o
dola.i,5ámo za5tupitelstvo siodhlásova]o, ž. o přijeti dotaci musí lozhodovar5amo a ne
jen rádá městyse, zasedáni byo svoláno řádně a včas, a materiály bv|y také odesány v
MVor. ], Mvslivečková navlhuje olnamovót telmíny zasedání žastupitéktva posiláním

stalosta

anó, §oúhlaslm, bUd! zpíáW pósilat s týdenníň předstih€m.
ng.], Duchoň -systém sMsíungovala fungovat přestal, proč?
starosta -systém zasiláni informací sMs ,i.é lun8oval, ale bylzpoplatňěi, zájem o ryto
s !žbV nělo pouze .ca 30 osob

souhrn usnésení přednesl starosta,

starosta poděkova piítomným zá úča§t, zásedánizastúpitelst% byló úkončenove 21,00 hod.

l1.:r/ú!/!

áu

MĚSTYS IAZNĚ TOUŠEŇ
ÚĚd mě9ty*, HlaÝňl55,25o 39 LÁzNĚ ToUŠEŇ, okr€s Práha - Ýý.hod

SOUHRN USNESINÍ

ll,,,l,]1 i .d,lrt,rll1,1\l ||.ý\ \, 1 ,j Il: ]l,|\l i t.IlIn li n, :a
zaí!pitelstvo mĚstyse

\l

l,,| :l)]

1

Lázně Toušeň na svém zasedánídné 26, šípna2013 přija o ta1o usieseni:

Usn.senía.2o13l5,1,
ZM íhvaluj€ Uprav€ný pío8raň žas€dáni
Usnés€níč,2013/5,2.
zM schvaluie Zápiš ze zasedánízM č,4/2013 ze dne 30.6,2013
U§né§éníč,2013/5.3.
zM schvá Uiě rozpočtovéopatřenl č. 2/2013

u§!3§e!í!.29!3Á.]L
zM b€í€

na Vědomizprávu o činnosti finančniho výboru

urňé§éníč.2013/5,5,
zM V návažnostl na schváleňi poskytnuii dotace Výborem Re8onálni rady réBionu
soudržnosti stř€dni Čechy schvalUj€ Uzavř€ní šmlouvy s Resionální radou res]onu soudržnosti
středniČechv o poskrtnutídoiáce ve výšl 13 3ao 340,53 Kč á schvaluje !ryčleněni p€něžničástky
Ve Výši 5075 301,60 Kč, odpovídajici spolufiiancováni projéktu ,,R€kon§irukcé mistních
komunikací v Lázní.h Toušeň", íe3, č,: cz,1,15/1,1,00/6a,01576,

!]l!š§s!iš.?s!y5É

zM bere na vědoňízprávu ž RM za up ynu]é období

!]$s!!!G.29!3l5L

zM šchvaluje ú,avřeni súlouvy o
Vě.ných břemen mezi spol, Ťeeíónlca cžěch
Republc, ó,s.. městysem Lázně Toušeň pío
'izení
stavbu,,16010_018402, Touš€ň sR 3, úprava mts"
poz€
m
kŮm
párc.č,9213,92111,92/L3,a26h,849/17a
k
L2L4,ýše v k ú. LážněŤoUš€ň lulke za

školo!, Na Zárybničí,Ná PrUhu)

Usn.sénl č. 2013/5.a.
zM schva Uje Uzavienísm oulv o rřízeníVěcnéhobřemene lV 12 6074033/!, Láz^é
ToušéňkNN p, č. 660/1 ňeri ČEZ Dktribuce,a.s, a městyséň LázněToušeň (u]keNásríán])

Ušn.š.níč. 2013/5,6,9
ZM schvaluj€ uzaviéni smoúW o ziízeni vécnéhobiemene smlouva lV12
6005362/001 mézi spol. ČEz Distribuce, a,5. á městvsem !ázně Ťoušeň kpožeňkúffpa.c,č
I03/a, ú3/79, Lo3/zo, LB/2r, Lo3/22, !a3l25, 12!/!L, a26/!, a49/4, 937 /5, 93J /6, 937 /7 ,

oT
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