MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ
Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha – východ

Zápis č. 1/2014
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 12. 3. 2014
od 19.00 hodin v zasedací síni Skleněné vily v Lázních Toušeni
______________________________________________________________________________
Přítomni:

Ing. František Bareš, Bc. Jan Freudl, Ladislav Kratochvíl, Aleš Lerch,
MVDr. Jitka Myslivečková (19:09 hod.), Ivana Studničková, Dana Šajnová,
Jaroslav Tihon, Ing. Luboš Valehrach, Mgr.Věra Vojtíšková

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané:

Ing. Michal Cinek, Libor Konopka, Milan Šulc, Ing. Zbyněk Vít
Ing. Jiří Duchoň
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Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu zasedání
3. Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 7/2013 ze dne 18.12.2013
4. Zpráva o činnosti rady za uplynulé období
5. Projednání a potvrzení rozpočtového opatření k 31.12.2013
6. Projednání změny výše odměn neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády
7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Lázně Toušeň
8. Projednání a schválení kupní smlouvy na dílo - bustu generála Tomáše Sedláčka
9. Souhlas se zapojením správního území městyse do územní působnosti MAS Střední
polabí, o.s. - revokace usnesení
10. Projednání darovací smlouvy na pozemky parc. č. 282/36, parc. č. 282/37, parc. č.
282/38, parc.č. 282/39, parc.č. 282/40, parc.č. 282/41, parc.č. 282/42, parc.č. 282/43,
parc.č. 282/44, parc.č. 282/45, parc.č. 282/46, parc.č. 282/47, parc.č. 282/48 a parc.č.
282/49 vše v katastrálním území Lázně Toušeň, do vlastnictví městyse Lázně Toušeň
11. Projednání kupní smlouvy na pozemky parc.č. 196/12 a parc.č. 965/12 oboje v k.ú. Lázně
Toušeň, do vlastnictví městyse Lázně Toušeň
12. Projednání kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1227 v k.ú. Lázně Toušeň, do vlastnictví
městyse Lázně Toušeň
13. Projednání a schválení zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulic
Poštovní, Na Krétě, Na Ostrůvku, Pod Pomníkem, U Hřiště, Na Hradisku, Příčná, U
Cihelny, část ul. Na Nábřeží (mezi ul. Poštovní a Káranská), část ul. U Sokolovny (od
Nehvizdské ul. vlevo, směr Zárybničí)
14. Projednání změny názvu části ulice "Zápská" na ulici "Nad Itálií"
15. Projednání ceny vodného a stočného pro rok 2014
16. Všeobecná rozprava
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17. Souhrn usnesení
18. Závěr
______________________________________________________________________________
1.
Zahájení
Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta ing. L. Valehrach. Zasedání zastupitelstva
městyse bylo řádně svoláno a vyhlášeno oznámením na úřední desce. V době zahájení zasedání
v 19.00 hod. bylo přítomno 9 členů zastupitelstva městyse – zasedání je usnášeníschopné.
Starosta podle platného jednacího řádu ustanovil zapisovatelku – L. Svobodovou a ověřovatele
zápisu L. Kratochvíla a A. Lercha.
2.
Projednání a schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání. Příslušné materiály byly v předstihu předány
zastupitelům elektronicky, ing.Duchoňovi a A.Lerchovi, v písemné podobě. Starosta podal návrh
na rozšíření programu o projednání ceny vodného a stočného na rok 2014. Kalkulaci vodného a
stočného předal Úřadu městyse ing. Kosík krátce před jednáním zastupitelstva.
r o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/1.1.
ZM schvaluje program zasedání
Hlasováním – 9 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel –
bylo usnesení č. 2014/1.1. schváleno.
3.
Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 7/2013 ze dne 18.12.2013
Starosta uvedl, že Zápis byl vyhotoven v zákonné lhůtě a podepsán ověřovateli zápisu bez
připomínek. Zápis byl rozeslán zastupitelům a vyvěšen na úřední desce městyse.
r o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Jelikož nebyly podány připomínky, bylo konstatováno, že zápis je považován za schválený.

4.
Zpráva o činnosti rady za uplynulé období
Zprávu o činnosti rady městyse za uplynulé období přednesl ing.F.Bareš. Zpráva v příloze.
V průběhu jednání, v 19.09 se dostavila MVDr. J. Myslivečková a bylo tedy přítomno 10 členů
zastupitelstva městyse.
R o z p r a v a:
A. Lerch – uvádí, že ve věci platby za bioodpad se navrhuje to, co navrhoval u
komunálního odpadu – snížení ceny
starosta – vysvětluje, že cena byla chybně kalkulována a to bez DPH, v předchozích
obdobích byly platby chybně nastaveny. V tomto případě má však podpora zcela
přirozené zdůvodnění.
starosta – upřesňuje záměr vydání mapy obcí Lázně Toušeň, Káraný a Nový Vestec –
došlo k dohodě tří obcí, bude vydáno 5000 výtisků, podnikatelé mohou zadat své
reklamy
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Usnesení č. 2014/1.2.
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/1.2. schváleno.
5.
Projednání a potvrzení rozpočtového opatření k 31.12.2013
Na základě usnesení zastupitelstva byla rada pověřena provedením rozpočtového opatření k
31.12.2013. Rada rozpočtové opatření provedla (na skutečnost). ZM potvrzuje radou provedené
rozpočtové opatření ke konci roku.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/1.3.
ZM potvrzuje rozpočtové opatření k 31.12.2013, provedené radou městyse na základě
pověření ZM
Hlasováním – 9 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, A. Lerch se hlasování zdržel –
bylo usnesení č. 2014/1.3. schváleno.
Po hlasování požádal starosta A.Lercha o zdůvodnění proč se hlasování zdržel. A.Lerch jako
důvod uvedl, že při schvalování rozpočtu na rok 2013 se rovněž hlasování zdržel.
6.
Projednání změny výše odměn neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády
Starosta seznámil přítomné s nařízením vlády č. 459/2013 Sb. na základě kterého dochází k
1.1.2014 k navýšení odměn zastupitelům cca o 5 % (které byly předloni sebrány).
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/1.4.
ZM přiznává odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši dle přílohy od dnešního dne
Hlasováním – nikdo nebyl pro, 5 členů zastupitelstva městyse proti, 5 členů zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželo – usnesení č. 2014/1.4. nebylo schváleno.
7.

Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Lázně Toušeň
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ skončil v roce 2013 ztrátou ve výši 299.575,12 Kč. Nad rámec
rozpočtu organizace byly hrazeny výdaje na vybavení nové detašované třídy MŠ a také drobné
opravy v objektu ZŠ. Se všemi zvýšenými výdaji se počítalo. Uvedenou ztrátu může pokrýt
rezervní fond (180.360,64 Kč) a výsledek hospodaření minulých let (17.661,13 Kč). Zbylou část
ztráty (101.553,35 Kč) navrhujeme krýt ze zvýšeného příspěvku v roce 2014. (Souhlas s užitím RF
nemusí být ZM nutně udělen, v rámci čistoty a informovanosti zastupitelů se však zastupitelům
předkládá)

R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/1.5.
ZM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lázně
Toušeň za rok 2013
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Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, A. Lerch a MVDr.
J.Myslivečková se hlasování zdrželi – bylo usnesení č. 2014/1.5. schváleno.
Starosta požádal A.Lercha a MVDr. J.Myslivečkovou o zdůvodnění, proč se hlasování zdrželi. A.
Lerch uvedl, že nesouhlasil již se stavbou nové třídy MŠ. Starosta sdělil, že nesouhlas se stavbou
není důvod pro dnešní hlasování. MVDr.J.Myslivečková uvedla jako důvod nehlasování
skutečnost, že z předložených materiálů dané problematice nerozumí, nejsou jí jasné priority a
jak se ve škole postupovalo. Starosta sdělil, že od 1.1.2014 je uzákoněno, že kdo vykonává
funkci, musí funkci vykonávat zodpovědně, s potřebnou loajalitou i s potřebnými znalostmi.
Odůvodnění, že zastupitel něčemu nerozumí není důvodem ke zdržení se hlasování.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o dalším usnesení.
Usnesení č. 2014/1.6.
ZM souhlasí s užitím rezervního fondu a nerozděleného zisku minulých let příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň na úhradu ztráty roku 2013
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, A. Lerch a MVDr.
J.Myslivečková se hlasování zdrželi – bylo usnesení č. 2014/1.6. schváleno.
Na otázku starosty proč se hlasování A.Lerch a MVDr.J. Myslivečková hlasování zdrželi – oba
uvedli stejný důvod jako u hlasování o usnesení č. 2014/1.5.
8.
Projednání a schválení kupní smlouvy na dílo - bustu generála Tomáše Sedláčka
Na základě pověření ZM starostovi byla vybrána busta gen. Sedláčka. S autorem byla sjednána
autorská odměna ve výši 14.000 Kč. Smlouva je předkládána zastupitelstvu ke schválení, jelikož
předpokládaná cena byla 10.000 Kč a také z důvodu všeobecné deklarace zakoupení díla. Busta,
která je zakoupena, se umístila jako druhá v soutěži (z první bude vyroben bronzový odlitek).
Rozprava:
RNDr. Jan Králík, CSc. – doplnil informaci starosty. Kalkulace nákladů byla 40 – 50. tis. Kč
Usnesení č. 2014/1.7.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dílo - bustu gen. Tomáše Sedláčka mezi městysem
Lázně Toušeň a autorem p. Vojtěchem Machem Žižkou.
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
bylo usnesení č. 2014/1.7. schváleno.
9.

Souhlas se zapojením správního území městyse do územní působnosti MAS Střední
Polabí, o.s.
Před rokem ZM schvalovalo územní zapojení území do MAS Střední Polabí. Tento akt je v
pořádku, nicméně nyní vydal koordinátor nové pokyny, jak má znít usnesení. Je tedy vhodné
usnesení č. 2013/2.2. revokovat, aby případně nevznikaly problémy.

R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/1.8.
ZM ruší usnesení ZM č. 2013/2.2. ze dne 7.2.2013
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Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
bylo usnesení č. 2014/1.8. schváleno.
Usnesení č. 2014/1.9.
ZM Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje zařazení svého správního území do územní
působnosti MAS Střední Polabí, o.s. na období let 2014-2020
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
bylo usnesení č. 2014/1.9. schváleno.
10.

Projednání darovací smlouvy na pozemky parc. č. 282/36, parc. č. 282/37, parc. č.
282/38, parc.č. 282/39, parc.č. 282/40, parc.č. 282/41, parc.č. 282/42, parc.č. 282/43,
parc.č. 282/44, parc.č. 282/45, parc.č. 282/46, parc.č. 282/47, parc.č. 282/48 a parc.č.
282/49 vše v katastrálním území Lázně Toušeň, do vlastnictví městyse Lázně Toušeň
Jedná se o komunikace v lokalitě nových domů u MUDr. Berana (ul. U Habeše). Podle dohody o
vybudování sítí převede MUDr. Beran sítě a pozemky na městys. Darovací smlouvu schvaluje
ZM.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/1.10.
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 282/36, parc. č. 282/37, parc. č.
282/38, parc.č. 282/39, parc.č. 282/40, parc.č. 282/41, parc.č. 282/42, parc.č. 282/43, parc.č.
282/44, parc.č. 282/45, parc.č. 282/46, parc.č. 282/47, parc.č. 282/48 a parc.č. 282/49 vše
v katastrálním území Lázně Toušeň, do vlastnictví městyse Lázně Toušeň.
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
bylo usnesení č. 2014/1.10. schváleno.
11.

Projednání kupní smlouvy na pozemky parc.č. 196/12 a parc.č. 965/12 oboje v k.ú.
Lázně Toušeň, do vlastnictví městyse Lázně Toušeň
Starosta vysvětlit, že se jedná se o zbytkové pozemky pana Hubáčka a paní Kyndrové, nacházející
se v ulici U Sokolovny a Na Ostrůvku, pod našimi komunikacemi. Celkem se jedná o 99 m 2, cena
byla stanovena na 150 Kč / 1 m2.
Starosta dále uvedl, že v rámci akce "CikCak" je třeba vykoupit ještě další pozemky, které jsou
uvedeny v příloze. Pokud do zasedání ZM budou projednány příslušné smlouvy, dojde k
doplnění programu. ZM může odsouhlasit odkup pozemků rámcově i bez projednání s vlastníky,
aby nebylo nutné další ZM.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/1.11.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 196/12 o výměře 31 m 2 a parc.č.
965/12 o výměře 68 m2 oba v k.ú. Lázně Toušeň za celkovou kupní cenu 14.850 Kč, do
vlastnictví městyse Lázně Toušeň.
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
bylo usnesení č. 2014/1.11. schváleno.
12.

Projednání kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1227 v k.ú. Lázně Toušeň, do vlastnictví
městyse Lázně Toušeň
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Starosta uvedl, že se jedná o obdobný případ, pozemek 88 m2 se nachází pod chodníkem v ulici
Nehvizdská.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/1.12.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1227 o výměře 88 m 2 v k.ú. Lázně
Toušeň za celkovou kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví městyse Lázně Toušeň.
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
bylo usnesení č. 2014/1.12. schváleno.
13.

Projednání a schválení zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulic
Poštovní, Na Krétě, Na Ostrůvku, Pod Pomníkem, U Hřiště, Na Hradisku, Příčná, U
Cihelny, část ul. Na Nábřeží (mezi ul. Poštovní a Káranská), část ul. U Sokolovny (od
Nehvizdské ul. vlevo, směr Zárybničí)
Jedná se o poslední možnost současného programového období ROP pro získání dotace na
komunikace. Vzhledem k tomu, že nejvyšší bodové hodnocení získají projekty v délce nad 2 km,
vytipovali jsme vhodné komunikace k možné rekonstrukci. Celková délka je cca 2.300 m.
Předpokládaná cena za projektové práce bude činit do 600 tis. Kč. Výběr projektanta(ů) probíhá
zjednodušeným podlimitním řízením bez uveřejnění. Projekty musejí být hotové do první dekády
dubna, poté se podává žádost o dotaci.
Projekty ponesou označení "Rekonstrukce místních komunikací v městysi Lázně Toušeň - 2.
etapa". Pracovně pak ponesou označení "CikCak".
I když se jedná o nezanedbatelnou částku, projektová dokumentace na jednotlivé komunikace
bude i v případě neúspěchu v dotaci připravená na realizaci jinými způsoby.
Realizace projektové části by se měla stihnout, realizace v případě dotace musí proběhnout do
konce 6/2015. V případě získání dotace tak budeme muset zrealizovat některé komunikace již v
letošním roce.
R o z p r a v a:
J.Tihon – upozorňuje, že v ulici Poštovní je část pozemku ve vlastnictví ing.P.Svobody a
dotazuje se, zda starosta již s ing. Svobodou jednal
starosta – vysvětluje, že v případě, kdy nedojde k dohodě s ing. Svobodou je jiná varianta
ve tvaru řešení komunikace Poštovní. Byla sjednána schůzka s projektantem ing. Svobody
a panem Svobodou na minulý pátek, ale schůzka byla bez náhrady zrušena. Možnosti
řešení komunikace Poštovní vyjdou z provedeného geometrického zaměření.
MVDr. J. Myslivečková – dotazuje se, zda na některé komunikace není již zpracována
projektová dokumentace z minulých let
starosta – ano, např. na komunikaci Na Ostrůvku je již zpracován projekt, jedná se však o
projekt na 1. stupeň projektové dokumentace, nyní je třeba nechat zpracovat projekt pro
realizaci stavby
MVDr. J. Myslivečková – v minulosti se jednalo o projektu Green Ways Jizera – pokračuje
tento projekt ?
starosta – pokud mám informace, tak Krajský úřad tento projekt pozastavil, původní
trasa nepočítá se zahrnutím komunikace U Hřiště. Do nového projektu rekonstrukce
místních komunikací bohužel některé naše komunikace nelze zahrnout. Na trase nemá
sídlo dostatek podnikatelských subjektů, to se týká komunikace Na Chmelnici a
komunikace Ke Hřišti.
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MVDr. J. Myslivečková – v rámci příslibu realizace projektu Green Ways byla i
komunikace Na Krétě
starosta – uvádí, že Green Ways Jizera v žádném případě nebude investovat do
rekonstrukce komunikací, a ani to nebylo nikdy záměrem projektu.
P.Šeda – dotazuje se, zda je znám rozsah prací a zda bude oddělen pruh pro pěší a pruh
pro osobní vozy
starosta – vysvětluje – první návrh na vybudování cyklostezky s odděleným pruhem pro
chodce byl zamítnut, v rámci nového projektu rekonstrukce místních komunikací lze do
tohoto projektu zařadit pouze část cesty u Labe. Žádost musí být podána do 11.4.2014.
Po lhůtě cca 2 týdnů nám bude oznámeno zda byl projekt přijat. Abychom dotaci mohli
čerpat musí celá akce být dokončena a proplacena do konce června 2015, jak již bylo
uvedeno v úvodu tohoto bodu jednání.
Usnesení č. 2014/1.13.
ZM pověřuje radu městyse výběrem nejvhodnější nabídky pro zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci místních komunikací - ulice Na Krétě, Na Ostrůvku, Pod
Pomníkem, U Hřiště, Na Hradisku, Příčná, U Cihelny, část ul. Na Nábřeží (mezi ul. Poštovní a
Káranská), část ul. U Sokolovny (od Nehvizdské ul. vlevo, směr Zárybničí).
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/1.13 schváleno.
Usnesení č. 2014/1.14.
ZM alokuje částku 600.000 Kč z investiční rezervy na výdaje na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci místních komunikací - ulice Na Krétě, Na Ostrůvku, Pod
Pomníkem, U Hřiště, Na Hradisku, Příčná, U Cihelny, část ul. Na Nábřeží (mezi ul. Poštovní a
Káranská), část ul. U Sokolovny (od Nehvizdské ul. vlevo, směr Zárybničí).
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/1.14 schváleno.
Usnesení č. 2014/1.15.
ZM pověřuje starostu podáním žádosti o poskytnutí dotace na "Rekonstrukci místních
komunikací v městysi Lázně Toušeň - 2.etapa" prostřednictvím ROP Střední Čechy.
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/1.15 schváleno.
14.
Projednání změny názvu části ulice "Zápská" na ulici "Nad Itálií"
Podkladový materiál byl zaslán zastupitelům samostatně. Změna se dotkne 3 rodinných domů.
Neměla by přinést výrazné omezení pro uživatele (někteří nejsou trvale hlášeni).
R o z p r a v a:
RNDr. J.Králík, CSc. podal detailní vysvětlení a zdůvodnění změny názvu ulice – určení
případné objížďky pro auta mimo střed městyse, příjezd k novým ulicím, lokalizace nově
budovaných inženýrských sítí atd.
Usnesení č. 2014/1.16.
ZM schvaluje změnu provizorního názvu ulice Zápská - úsek mezi ulicemi Pražská a Nehvizdská
na ulici Nad Itálií.
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, 2 členové zastupitelstva městyse proti, nikdo se
hlasování nezdrželi – bylo usnesení č. 2014/1.16 schváleno.
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15.
-

-

-

Projednání ceny vodného a stočného pro rok 2014
starosta seznámil přítomné s Kalkulací ceny pro vodné a stočné pro období 1. čtvrtletí
2014 a 2. – 4. období 2014. Kalkulaci předala spol. VaK Zápy s.r.o. těsně před jednáním
zastupitelstva městyse a z tohoto důvodu nebyla kalkulace projednána radou městyse, a
ani nemohla být předána zastupitelům v předstihu. Z důvodu nemoci nebyl přítomen ing.
Kosík. Předložená kalkulace činí 28,- Kč/m3 – vodné a 28,- Kč/m3 – stočné pro 1.čtvrtletí.
Pro 2. – 4. čtvrtletí je navrhovaná cena 29,78 Kč/m3 – vodné a 29,29/m3 – stočné.
Zvýšení ceny bylo zdůvodněno vyšší cenou za vodu dodanou a nenaplněním plánovaného
odběru.
J.Tihon – chápu, že náklady jsou vyšší, ale nevidím důvod pro zvýšení ceny kvůli tomu, že
občané šetří vodou a nemohou být za toto šetření trestaní vyšší cenou
J.Králík – měla by být předložena analýza proč se zvedá cena
MVDr. J. Myslivečková – vysvětlit kalkulaci může dokázat starosta
starosta - mohu se o to pokusit, nicméně kalkulaci jsem viděl jen o 2 hodiny dříve, než
ostatní zastupitelé. Z předložené kalkulace vyplývá, že nedošlo k nárůstu nákladů –
sloupec 4B a zvýšila se jen cena vody dodané. Fixní náklady tak zůstaly, ale po jejich
rozpočítání na nižší spotřebu se cena za jednotku zvyšuje
J.Tihon – pokud se nezvýšily náklady pak nerozumím tomu, proč se zvyšuje cena
starosta – vzhledem k tomu, že je třeba vysvětlení všech položek od spol. VaK Zápy s.r.o.
navrhuji projednat cenu vodného a stočného na příštím zasedání zastupitelstva městyse

Usnesení č. 2014/1.17.
ZM schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2014 dle kalkulace VaK Zápy s.r.o. ze dne
10.3.2014
Hlasováním – 6 členů zastupitelstva městyse proti, nikdo nebyl pro, 4 členové zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželi - usnesení č. 2014/1.13 nebylo schváleno.
Usnesení č. 2014/1.18.
ZM přesouvá projednání ceny vodného a stočného pro rok 2014 na příští zasedání
zastupitelstva městyse
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/1.13 schváleno.

16.

Všeobecná rozprava

Po hlasování o usnesení č. 2014/1.17. a č. 2014/1.18. pokračovala všeobecná rozprava.
-

L.Kratochvíl – dotazuje se jak vypadá situace s lázněmi
starosta – FN Bulovka má novu ředitelku a trvá pověření starosty k jednání o převodu
lázní do vlastnictví městyse
A. Lerch – dotazuje se, zda se byl na obci představit nový vlastník spol. VaK Zápy s.r.o.
starosta – úřad městyse obdržel písemnou informaci o změně vlastníka společnosti s
ujištěním, že pánové Kosík i Kodera ve společnosti zůstávají.
M. Kodera – se spol. VaK Zápy s.r.o. nemám osobně nic společného, jméno vlastníka
spol.VaK Zápy s.r.o. lze zjistit na internetu, jedná se o společnost z Jindřichova Hradce.
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-

-

Pokud je mi známo spol,. VaK Zápy s.r.o. funguje dále tak, jako dříve, došlo pouze
k převodu vlastnických podílů
H. Dudová – mluvilo se zde o rekonstrukcích místních komunikací, upozorňuji na
nebezpečný stav chodníku na ulici Hlavní k aut.zastávce U Davídků
starosta – Státní fond dopravní infrastruktury vypisuje dotace na chodníky. O špatném
stavu tohoto chodníku víme a budeme se snažit získat dotaci a provést jeho opravu
M. Kodera – dotazuje se v jaké fázi je vyvlastnění části pozemku na cyklistické stezce
starosta – vysvětluje postup
M. Kodera – jak bude řešeno odstranění nadzemního vedení na rekonstruovaných
komunikacích
starosta – spol. ČEZ obnovila původní projekt a vydání stavebního povolení řeší stavební
úřad, spol. Telefónica O2 odmítá investovat do zemního vedení. Po obci bylo požadováno
uhradit část nákladů. Celkový náklad činil 1,6 mil. Kč (včetně zemních prací), Telefónica
O2 by chtěla uhradit pouze částku 300 tis. Kč a zbývající část požaduje po obci, přestože
rozvody jsou ve vlastnictví spol. Telefónica O2 a obec nemůže investovat do cizího
majetku. Na úřad městyse se obrátila také spol. CZELA NET se žádostí o připoložení svého
kabelu. Starosta dále informoval přítomné o ukončení výběrového řízení na stavbu
„Rekonstrukce místních komunikací". Z výběrového řízení vzešel dodavatel stavby – spol.
T.A.Q. s.r.o./ STAVOKOMPLET spol. s.r.o.
L. Kratochvíl podal návrh na přijetí usnesení ohledně převodu Slatinných lázní

Usnesení č. 2014/1.19.
Zastupitelstvo městyse deklaruje stálý zájem o převod Slatinných lázní Toušeň s přísl. do
vlastnictví městyse Lázně Toušeň.
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/1.13 schváleno.
16.
Závěr
Zasedání zastupitelstva městyse ukončil starosta. Poděkoval přítomným za účast a spolupráci.

Zasedání zastupitelstva městyse bylo ukončeno ve 20.36 hod.
Zapsala L.Svobodová

Ing. Luboš Valehrach
starosta

Ověřovatelé:
Ladislav Kratochvíl

Aleš Lerch
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MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ
Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha – východ

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konané dne 12. března 2014
______________________________________________________________________________

Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 18. prosince 2014 přijalo tato
usnesení:

Usnesení č. 2014/1.1.
ZM schvaluje program zasedání

Usnesení č. 2014/1.2.
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období

Usnesení č. 2014/1.3.
ZM potvrzuje rozpočtové opatření k 31.12.2013, provedené radou městyse na
základě pověření ZM

Usnesení č. 2014/1.5.
ZM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Lázně Toušeň za rok 2013

Usnesení č. 2014/1.6.
ZM souhlasí s užitím rezervního fondu a nerozděleného zisku minulých let
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň na úhradu
ztráty roku 2013

Usnesení č. 2014/1.7.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dílo - bustu gen. Tomáše Sedláčka mezi
městysem Lázně Toušeň a autorem p. Vojtěchem Machem Žižkou.

Usnesení č. 2014/1.8.
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ZM ruší usnesení ZM č. 2013/2.2. ze dne 7.2.2013

Usnesení č. 2014/1.9.
ZM Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje zařazení svého správního
území do územní působnosti MAS Střední Polabí, o.s. na období let 2014-2020

Usnesení č. 2014/1.10.
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 282/36, parc. č.
282/37, parc. č. 282/38, parc.č. 282/39, parc.č. 282/40, parc.č. 282/41, parc.č.
282/42, parc.č. 282/43, parc.č. 282/44, parc.č. 282/45, parc.č. 282/46, parc.č.
282/47, parc.č. 282/48 a parc.č. 282/49 vše v katastrálním území Lázně Toušeň,
do vlastnictví městyse Lázně Toušeň.

Usnesení č. 2014/1.11.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 196/12 o výměře 31 m 2
a parc.č. 965/12 o výměře 68 m2 oba v k.ú. Lázně Toušeň za celkovou kupní cenu
14.850 Kč, do vlastnictví městyse Lázně Toušeň.

Usnesení č. 2014/1.12.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1227 o výměře 88 m2 v
k.ú. Lázně Toušeň za celkovou kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví městyse Lázně
Toušeň.

Usnesení č. 2014/1.13.
ZM pověřuje radu městyse výběrem nejvhodnější nabídky pro zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací - ulice Na Krétě, Na
Ostrůvku, Pod Pomníkem, U Hřiště, Na Hradisku, Příčná, U Cihelny, část ul. Na
Nábřeží (mezi ul. Poštovní a Káranská), část ul. U Sokolovny (od Nehvizdské ul.
vlevo, směr Zárybničí).

Usnesení č. 2014/1.14.
ZM alokuje částku 600.000 Kč z investiční rezervy na výdaje na zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací - ulice Na Krétě, Na
Ostrůvku, Pod Pomníkem, U Hřiště, Na Hradisku, Příčná, U Cihelny, část ul. Na
Nábřeží (mezi ul. Poštovní a Káranská), část ul. U Sokolovny (od Nehvizdské ul.
vlevo, směr Zárybničí).

Usnesení č. 2014/1.15.
ZM pověřuje starostu podáním žádosti o poskytnutí dotace na "Rekonstrukci
místních komunikací v městysi Lázně Toušeň - 2.etapa" prostřednictvím ROP
Střední Čechy.
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Usnesení č. 2014/1.16.
ZM schvaluje změnu provizorního názvu ulice Zápská - úsek mezi ulicemi Pražská
a Nehvizdská na ulici Nad Itálií.

Usnesení č. 2014/1.18.
ZM přesouvá projednání ceny vodného a stočného pro rok 2014 na příští zasedání
zastupitelstva městyse

Usnesení č. 2014/1.19.
Zastupitelstvo městyse deklaruje stálý zájem o převod Slatinných lázní Toušeň
s přísl. do vlastnictví městyse Lázně Toušeň.

Ing. Luboš Valehrach
starosta
Ověřovatelé:
Ladislav Kratochvíl

Aleš Lerch
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