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

Zápis č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 9. 2. 2015
od 19.00 hodin v zasedací síni Skleněné vily v Lázních Toušeni
___________________________________________________________________________

Přítomni:

Mgr. Martin Černý, RNDr. Jan Králík, CSc., MVDr. Jitka Myslivečková, Hana
Němečková, MUDr. Jiří Ranc, Daniela Rystonová, Ivana Studničková, Ludmila
Svobodová, Jaroslav Tihon, Ing. Luboš Valehrach, Mgr. Věra Vrbíková, Miroslav
Zadák

Omluveni:

Luděk Fidranský, Bc. Richard Vomastek,

Neomluveni: Ing. Zbyněk Vít
Hosté:

-

Občané:

15

Program jednání:

1.

Projednání a schválení programu zasedání.

2.

Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 7/2014 ze dne 17.12.2014

3.

Zřízení příspěvkové organizace Služby městyse Lázně Toušeň

4.

Projednání obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování některých sázkových her,
loterií a jiných podobných her na území městyse Lázně Toušeň

5.

Schválení rozpočtového opatření k 31.12.2014

6.

Projednání a schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 55524/2008025 mezi Městysem Lázně Toušeň a České dráhy, a.s. k pozemku p.č. 1201/7 v k.ú.
Lázně Toušeň, ve vlastnictví České dráhy, a.s.

7.

Všeobecná rozprava

1

Za každým bodem jednání je v souladu s jednacím řádem otevřena rozprava, do které se
mohou přihlásit zastupitelé i občané.
Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta Ing. L. Valehrach. Uvedl, že zasedání zastupitelstva městyse bylo řádně svoláno a vyhlášeno oznámením na úřední desce dne 2. 2. 2015.
V době zahájení zasedání zastupitelstva bylo přítomno 11 členů zastupitelstva městyse. Zasedání je usnášeníschopné. MVDr.J.Myslivečková se dostavila v 19.03 hod.
Starosta dle platného jednacího řádu ustanovil zapisovatelku – R. Vaňkovou a ověřovatele
zápisu Mgr. M. Černého a H. Němečkovou.
1.
Projednání a schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem zasedání. K programu byla otevřena
rozprava.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2015/1.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2014/7.1. bylo schváleno
2.
Kontrola zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse č. 7/2014 ze dne
17. 12. 2014
Zápis byl vyhotoven v zákonné lhůtě a podepsán (s ohledem na svátky) 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
Starosta konstatoval, že zápis je považován za schválený.

3.

Zřízení příspěvkové organizace Služby městyse Lázně Toušeň

Starosta vysvětlil důvody zřízení příspěvkové organizace. Příspěvková organizace bude
poskytovat technické služby a v budoucnu i sociální služby. Příspěvkové organizaci bylo již
přiděleno IČO. Zastupitelé obdrželi návrh Zřizovací listiny. Dále bude nutné jmenovat ředitele
této Příspěvkové organizace.

R o z p r a v a:
-

D.Rystonová – dotazuje se, zda městys bude poukazovat finanční příspěvky nově vzniklé
organizaci
starosta – zatím žádné finanční příspěvky nebudou poukazovány
na pozici ředitele příspěvkové organizace navrhuje starosta jmenovat ing. Z.Víta, který
bohužel není přítomen, takže se o funkci zde nemůže ucházet
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-

MVDr. J. Myslivečková uvádí, že ing. Z. Vít by funkci určitě přijal
starosta - upřesňuje, že funkce nebude placená
Mgr. M. Černý podává návrh na jmenování ředitelem L.Fidranského
starosta – bohužel ani o tomto návrhu nemůžeme jednat, L. Fidranský není přítomen.
Jmenování ředitele příspěvkové organizace je v pravomoci rady městyse a rada městyse
projedná jmenování ředitele

Usnesení č. 2015/1.2.
Zastupitelstvo městyse zřizuje příspěvkovou organizaci s názvem Služby městyse Lázně
Toušeň, příspěvková organizace se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 56, IČ: 71294660.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/1.2. bylo schváleno

Usnesení č. 2015/1.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Služby městyse
Lázně Toušeň, příspěvková organizace, IČ: 71294660.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/13. bylo schváleno

Usnesení č. 2015/1.4.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse zápisem příspěvkové organizace do
rejstříku příspěvkových organizací a jednáním před státními orgány ve věci registrace
příspěvkové organizace Služby městyse Lázně Toušeň, příspěvková organizace, IČ:
71294660.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/1.4. bylo schváleno

4.
Projednání obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování některých sázkových
her, loterií a jiných podobných her na území městyse Lázně Toušeň
Mgr. V. Vrbíková uvedla důvody pro přijetí vyhlášky, která zakáže provozování sázkových her
a loterií na celém území městyse. Cílem je eliminovat negativní sociopatologické jevy v
městysi.

R o z p r a v a:
-

Mgr. M. Černý uvádí, že již řada měst a obcí vydala zákaz provozování VHP
J.Tihon – je toho názoru, že městys nemá právo zasahovat do práv podnikání. Myslí si, že
VHP v obci není tolik, aby jejich přítomnost měla nějaký vliv
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-

RNDr. J.Králík, CSc. – se dotazuje kolik výherních automatů je v městysi umístěno
Ing. M. Němečková – domnívá se, že už od školy probíhá osvěta, aby lidé nepodléhali
sázkovým hrám a loteriím
Ing. F.Bareš – především by bylo třeba zakázat bankám, aby se nechovaly jako lichváři

Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse Lázně Toušeň č.
1/2015, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na
území městyse Lázně Toušeň.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 5, zdrželi se 1
Usnesení nebylo schváleno

5.

Schválení rozpočtového opatření k 31. 12. 2014

Starosta uvedl, že Rada městyse na základě usnesení zastupitelstva městyse č. 2014/7.4.
provedla rozpočtové opatření ke konci roku 2014. Rozpočtové opatření je předkládáno ke
schválení zastupitelstvu městyse.
R o z p r a v a:
- D.Rystonová – dotazuje se, zda městys platí příspěvek hasičům
Usnesení č. 2015/1.5.
Zastupitelstvo městyse schvaluje radou městyse provedené rozpočtové opatření k
31.12.2014
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/1.5. bylo schváleno
6.
Projednání a schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 55524/2008O25 mezi Městysem Lázně Toušeň a České dráhy, a.s. k pozemku p.č. 1201/7 v k.ú. Lázně
Toušeň, ve vlastnictví České dráhy, a.s.
Věcné břemeno, vzniklé z výše uvedené smlouvy, jde k finanční tíži oprávněného, kterým je
městys Lázně Toušeň. Na zatíženém pozemku se vybudoval chodník nad tratí na pozemku
Českých drah. Nyní na základě smlouvy je třeba vypořádat a uhradit částku za zřízené věcné
břemeno. Jednorázová odměna za zřízení činí 2.000 Kč.
Usnesení č. 2015/1.6.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
55524/2008-O25 mezi Městysem Lázně Toušeň a České dráhy,
a.s. k pozemku p.č. 1201/7 v k.ú. Lázně Toušeň, ve vlastnictví České dráhy, a.s.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení č. 2015/1.6. bylo schváleno

7.

Všeobecná rozprava

-

Mgr. M. Černý informoval o jednáních ohledně umístění žáků 5. tříd do škol
v Brandýse nad Labem a Čelákovic a to buď na gymnázia nebo ostatních škol . Po
jednáních ředitelů škol a starostů nabídla umístění dětí ZŠ Kamenka Čelákovice. Dále
informoval o zápisu do 1 třídy a to dne 12. 2. 2015.

-

RNDr. J.Králík CSc – připomíná nutnost opravy pamětní desky – vyzlacení - na
Pomníku padlých

-

M.Chvojková – dotazuje se pro obyvatelé DS U Byšických nemohou po úpravě dvora
parkovat ve dvoře, při parkování v ulici Na Skalce dochází k poškození osobních vozů

-

starosta – ve dvoře v DS byla položena nová zámková dlažba, travnatý pruh u budovy
by měl sloužit např. pro umístění laviček, jako relaxační zóna pro obyvatele DS a jejich
návštěvníky, či návštěvníky pošty. P.Chvojkové starosta již dříve nabídl zajištění
označeného parkovacího stání příslušnou dopravní značkou v ulici Za Školou. Stačí si
jen podat příslušnou žádost a podložit jí doklady (průkaz ZTP).

Po ukončení všeobecné rozpravy starosta přečetl Souhrn přijatých usnesení.

Zasedání zastupitelstva městyse bylo ukončeno ve 20.53
Zapsala: R. Vaňková

Ing. Luboš Valehrach, MBA

starosta

Ověřovatelé:

Mgr. Martin Černý

Hana Němečková
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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 9. února 2015
___________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 9. února 2015 přijalo tato
usnesení:
Usnesení č. 2015/1.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 2015/1.2.
Zastupitelstvo městyse zřizuje příspěvkovou organizaci s názvem Služby městyse Lázně
Toušeň, příspěvková organizace se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 56.

Usnesení č. 2015/1.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Služby městyse
Lázně Toušeň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 2015/1.4.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse zápisem příspěvkové organizace do
rejstříku příspěvkových organizací a jednáním před státními orgány ve věci registrace
příspěvkové organizace Služby městyse L/ázně Toušeň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 2015/1.5.
Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse Lázně Toušeň č.
1/2015, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na
území městyse Lázně Toušeň.
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Usnesení č. 2015/1.6.
Zastupitelstvo městyse schvaluje radou městyse provedené rozpočtové opatření k
31.12.2014

Usnesení č. 2015/1.7.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
55524/2008-O25 mezi Městysem Lázně Toušeň a České dráhy, a.s. k pozemku p.č. 1201/7
v k.ú. Lázně Toušeň, ve vlastnictví České dráhy, a.s.

Ing. Luboš Valehrach, MBA

starosta

Ověřovatelé:

Mgr. Martin Černý

Hana Němečková
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