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

Zápis č. 1/2016
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 9. března 2016
od 19.00 hodin v zasedací síni Skleněné vily v Lázních Toušeni
__________________________________________________________________________________
Přítomni:

Mgr. Martin Černý, RNDr. Jan Králík, CSc., Hana Němečková, MUDr.Jiří Ranc,
Ivana Studničková, Ludmila Svobodová, Jaroslav Tihon, Ing. Luboš Valehrach, MBA,
Mgr. Věra Vrbíková, Bc. Richard Vomastek, Miroslav Zadák

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané:

Luděk Fidranský
MVDr. Jitka Myslivečková, Daniela Rystonová, Ing. Zbyněk Vít
8

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Projednání a schválení programu zasedání
Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 5/2015 ze dne 16. 12. 2015
Memorandum k podpoře bezmotorové dopravy
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-600356/VB/1 k pozemku parc. č. 76/17 (ostatní
plocha), parc. č. 82/1 (ostatní plocha), parc.č. 691/1 (trvalý travní porost), parc. č. 697/3 (trvalý travní porost), parc.č. 82/1 (ostatní plocha) a parc. č. 819 (ostatní plocha), vše v k.ú. Lázně Toušeň, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Schválení rozpočtového opatření k 31.12.2015
Schválení změny výše odměn neuvolněným zastupitelům
Projednání příslibu poskytnutí peněžité částky na rekonstrukci sokolovny v Lázních Toušeni
spolku Tělocvičná jednota Lázně Toušeň
Projednání Rozpočtového výhledu pro roky 2016-2020
Příspěvky spolkům na rok 2016
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci chodníků ul. Nehvizdská,
Hlavní (část od náměstí směr Čelákovice po pravé straně vozovky a od pomníku směr Brandýs
nad Labem po pravé straně)
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na vybudování cyklostezky v lokalitě na Nábřeží
Urovnání sporu s korporací Druhá pražská stavební s.r.o.
Schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Lázně Toušeň, IČ: 71001506
Schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizace Služby městyse Lázně Toušeň,
IČ: 71294660
Všeobecná rozprava

Za každým bodem jednání je v souladu s jednacím řádem otevřena rozprava, do které se
mohou přihlásit zastupitelé i občané.
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Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta Ing. L. Valehrach. Uvedl, že zasedání zastupitelstva
městyse bylo řádně svoláno a vyhlášeno oznámením na úřední desce dne 1.3.2016. V době zahájení
zasedání zastupitelstva bylo přítomno 10 členů zastupitelstva městyse. Zasedání je usnášeníschopné.
Starosta dle platného jednacího řádu ustanovil zapisovatelku – L. Svobodová a ověřovatele zápisu Mgr. Věra Vrbíková a Hana Němečková.

1. Projednání a schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání. Původní program zasedání rozšířený o body č. 13.
a 14. obdrželi zastupitelé v předstihu. Starosta následně otevřel rozpravu.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2016/1.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/1.1. bylo schváleno
2.
Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 5/2015 ze dne 16. 12. 2015
Zápis byl vyhotoven v zákonné lhůtě a podepsán ověřovateli zápisu (RNDr. J. Králíkem, CSc. a Bc. R.
Vomastkem) bez připomínek. Zápis byl rozeslán zastupitelům a vyvěšen na úřední desce městyse.
3.
Memorandum k podpoře bezmotorové dopravy
Starosta informoval, že MAS Střední Polabí, z.s. na svém území podporuje bezmotorovou dopravu.
Jako obec, zapojená do MAS jsme byli požádáni o zapojení se do memoranda.
R o z p r a v a:
J.Tihon – ptá se jak je Memorandum závazné
starosta – Memorandum pro městys Lázně Toušeň závazné není – jedná se o podporu
okolních obcí, které mají zájem budovat cyklostezky. Městysi Lázně Toušeň zbývá dobudovat
cyklostezku do Čelákovic, a ta je již ve fázi stavební přípravy.
V průběhu rozpravy v 19.08 hod. se dostavil M. Zadák – bylo přítomno 11 členů zastupitelstva
městyse.
-

M.Zadák – uvádí, že by se městys Lázně Toušeň neměl k Memorandu připojovat, každé
souhlasné prohlášení městys zavazuje a není žádným přínosem pro městys
Mgr. Černý – ptá se M.Zadáka čím nás podpis Memoranda zavazuje, souhlasí však s tím, že
podepisovat něco, co je zbytečné je nesmysl
starosta – doplňuje, že Memorandum má význam především pro okolní obce
Bc.Vomastek – je důležité, že budeme spolupracovat, pokud Memorandum přijmeme, neměli
bychom v budoucnu tvrdit, že jsme nic takového nechtěli
RNDr. Králík se ptá zda připomínka M.Zadáka je protinávrh
M.Zadák uvádí, že jeho názor není protinávrhem

Usnesení č. 2016/1.2.
Zastupitelstvo městyse se připojuje k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy a
pověřuje starostu městyse podpisem tohoto memoranda.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 2, zdrželi se 1
Usnesení s. 2016/1.2. bylo schváleno
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4.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-600356/VB/1 k pozemku parc. č. 76/17
(ostatní plocha), parc. č. 82/1 (ostatní plocha), parc.č. 691/1 (trvalý travní porost), parc. č. 697/3
(trvalý travní porost), parc.č. 82/1 (ostatní plocha) a parc. č. 819 (ostatní plocha), vše v k.ú. Lázně
Toušeň, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Starosta vysvětlil, že se jedná o pozemky v lokalitě Na Hradisku. Pozemky byly dotčeny smlouvou o
smlouvě budoucí souhlasem rady městyse, služebnost je již vybudována.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2016/1.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12600356/VB/1 k pozemku parc. č. 76/17 (ostatní plocha), parc. č. 82/1 (ostatní plocha), parc.č.
691/1 (trvalý travní porost), parc. č. 697/3 (trvalý travní porost), parc.č. 82/1 (ostatní plocha) a
parc. č. 819 (ostatní plocha), vše v k.ú. Lázně Toušeň, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 1, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/1.3. bylo schváleno
5.
Schválení rozpočtového opatření k 31.12.2015
Usnesením zastupitelstva 16.12.2015 byla rada městyse pověřena k provedení rozpočtového opatření ke konci roku 2015. RO má být schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2016/1.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje rozpočtové opatření k 31.12.2015.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2016/1.4. bylo schváleno
6.
Schválení změny výše odměn neuvolněným zastupitelům
Starosta seznámil přítomné se změnou Nařízení vlády č. 352/2015 Sb. Tímto nařízením dochází ke
změně odměn členům zastupitelstva. Neuvolněným členům zastupitelstva musí být odměna schválena zastupitelstvem.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2016/1.5.
Zastupitelstvo městyse schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse za
výkon funkce.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 2016/1.5. bylo schváleno
7.
Projednání příslibu poskytnutí peněžité částky na rekonstrukci sokolovny v Lázních Toušeni
spolku Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň
Starosta informoval přítomné o možnosti provedení rekonstrukce sokolovny. TJ Sokol Lázně Toušeň
má vypracován projekt rekonstrukce sokolovny v Lázních Toušeni. Tento projekt byl i prezentován
veřejně. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou cca 15.201 tis. Kč. Po konzultaci doporučil TJ, aby
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podali žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci z projektu MŠMT, program 133510 (což je shodný
program, na který jsme podávali žádost o dotaci na venkovní fitness hřiště). Výše dotace činí 80 %
(12.161 tis. Kč), spoluúčast je 20 %, tedy 3.040 tis. Kč. Je zřejmé, že bez podpory městyse by ani s
touto dotací nebylo v silách TJ rekonstrukci realizovat. Sokolovna je poměrně hojně využívána i ke
kulturním akcím v městysi. Navíc podpora z jiných veřejných zdrojů je zvláště v dotačním programu
bodována. Rada městyse vydala předběžný souhlas s financováním z obecního rozpočtu.
V případě poskytnutí dotace je třeba ještě určit, jakým způsobem budou finanční prostředky
poskytnuty. Možností je několik, avšak nepřipadá v úvahu převod sokolovny pod městys. Předběžně
je možné uvažovat s poskytnutím z těchto důvodů (možná je samozřejmě i kombinace):
- příspěvek na investiční činnost
- dotace spolku
- půjčka (předpokládá se že bezúročná)
- dar
Městys by měl v každém případě mís smlouvu ošetřenou tak, aby finanční prostředky, vložené
městysem, byly dostatečně zajištěny. Zajištění se předpokládá, v okruhu možností je zajištění:
- předkupním právem
- věcným břemenem užívání
- zajišťovacím převodem práva (Česká obec sokolská umožňuje jen velmi výjimečně)
- nevýhradní nájemní smlouvou
- innominátní smlouvou o spolupráci apod.
Rozprava:
Bc. Vomastek – plánovaná rekonstrukce sokolovny je záležitostí nezbytně nutnou pro celou
obec a záležitostí, které bychom měli být nápomocni. Sokolovna slouží dětem, sportovcům
atd.
RNDr. J. Králík, CSc. – připomíná, že stále je platná smlouva, na základě které městyse pro své
akce využívá sokolovnu bezplatně
Usnesení č. 2016/1.6.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s financováním spoluúčasti ve výši 20 % na rekonstrukci
sokolovny v Lázních Toušeni v případě poskytnutí dotace z programu 133510 Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky spolku Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň, IČ:
43755101.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1
Usnesení č. 2016/1.6. bylo schváleno
8.

Projednání Rozpočtového výhledu pro roky 2016-2020

Starosta uvedl důvodu zpracování rozpočtového výhledu. Byť se jedná o dokument z pohledu řízení
obce o naprosto nepoužitelný a nadbytečný, pro korektní plnění povinností městyse je třeba schválit
rozpočtový výhled alespoň na 2 roky dopředu. Je třeba konstatovat, že v současném trendu změn
jednak ve výběru daní a jednak v RUD je rozpočtový výhled pouhým nástřelem bez jakékoli validity
poskytnutých informací.

R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil

Usnesení č. 2016/1.7.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 2016-2020.
4

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/1.7. bylo schváleno

9.

Příspěvky spolkům na rok 2016

Do dnešního dne eviduje městys méně písemných žádostí o poskytnutí příspěvku na činnost na rok
2016. Přílohou jsou uvedeny návrhy, vycházející z loňského roku, seznam je prozatím otevřený a
bude korigován na dnešním zasedání zastupitelstva.

R o z p r a v a:
-

Mgr. M. Černý – příspěvek by měl být poskytnut těm spolkům a organizacím, které podaly
žádost

-

starosta – kdo žádost nepodal má možnost žádost podat dodatečně a přiznání příslušného
příspěvku bude projednáno na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse. Starosta současně
podal návrh na prominutí plateb za služby (nájemné, voda, teplo) spojené s provozem RC
Myšák o.s. v prostorách Domu seniorů U Byšických.

Usnesení č. 2016/1.8.
Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí příspěvků na činnost spolků pro rok 2016.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2016/1.8. bylo schváleno
Usnesení č. 2016/1.9.
Zastupitelstvo městyse promíjí platbu nákladů, spojených s provozem RC Myšák o.s. v prostorách městyse pro rok 2016.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 2
Usnesení č. 2016/1.9. bylo schváleno
10.

Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci chodníků ul. Nehvizdská,
Hlavní (část od náměstí směr Čelákovice po pravé straně vozovky a od pomníku směr
Brandýs nad Labem po pravé straně)

Starosta uvedl, že se jedná o dotaci z iROP. Dotace činí 85 %, alokace je 575 mil. Kč. Bylo domluveno,
že za zpracování žádosti nebude městys nic hradit, pokud dotaci neobdrží. Poté bude hradit částku
tak, aby tato byla uznatelným výdajem.

R o z p r a v a:
-

M. Zadák – lze v rámci uvedené dotace provést opravy navazujících chodníků?

-

Mgr. M. Černý – upozorňuje na potřebu vybudování parkování před sokolovnou, nově
budovaný chodník by neměl být na překážku potřebnému parkovišti
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-

starosta – odpovídá na obě připomínky – chodník u č.p. 551 bude opraven vlastníkem po
ukončení stavebních prací spojených s budováním nového rod. domu. K parkování před
sokolovnou uvádí, že je zde možnost parkování v postranních ulicích, ale samozřejmě v rámci
akce by byl prostor před sokolovnou opraven

Usnesení č. 2016/1.10.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci chodníků v ulicích
Hlavní a Nehvizdská z iROP v rámci akce "Rekonstrukce chodníků v Lázních Toušeni podél silnic s
vysokou hustotou dopravy".

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/1.10 bylo schváleno

11.

Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na vybudování cyklostezky v lokalitě na
Nábřeží

Starosta vysvětlil důvody k podání žádosti. Pokud pochozí část Na Nábřeží nebude cyklostezkou,
nemá městys možnost získat na úpravu současného nevyhovujícího povrchu dotaci. Jedná se o úsek
od areálu Jachting Toušeň ke křižovatce ulice Na Nábřeží a Poštovní.

Rozprava:
-

M. Zadák – jak je rekonstrukce připravena?

-

starosta - rekonstruovaná cesta bude smíšená – část pro cyklisty a část pro pěší

-

J. Králík – nejhorší provoz a problémy s cyklisty jsou v tomto úseku hlavně o víkendech

RNDr. J. Králík, CSc. – měli bychom mít představu jaký stav je ideální, pruh pro cyklisty a
pěšina pro pěší by měla být zřetelně oddělena
-

J. Králík – pokud se bude uvedený úsek v zimě prohrnovat, je nutné, aby oddělení cest bylo v
jedné rovině

Usnesení č. 2016/1.11.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti na vybudování cyklostezky Na Nábřeží.

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/1.11. bylo schváleno
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12.

Urovnání sporu s korporací Druhá pražská stavební s.r.o.

Starosta k tomuto bodu jednání uvedl, že v kauze Skleněná vila po společnosti Betrimax s.r.o., s
kterou byla soudně řešena jejich pohledávka a došlo k narovnání, nastal nyní čas narovnat vztahy i se
společností Druhá pražská stavební. Zde je situace o mnoho složitější. 2PS se dostala do konkursu,
vztahy tak zpočátku řešila sama 2PS, ale nyní je řeší insolvenční správkyně Mgr. Cihelková. V hrubých
obrysech je situace popsána v přiložených žalobách a vyjádření, nicméně pokusím se věc
zrekapitulovat:
a) 2PS nezhotovila dílo řádně a včas. Městys odstoupil od smlouvy
b) neuhradili jsme faktury ve výši 1.910.435 Kč
c) ke dni vstupu do konkursu 2PS vypočítala naprosto nesmyslné úroky z prodlení ve výši 572.001
Kč.
d) Celkem si 2PS nárokuje 2.482.436 Kč.
e) městys faktury zpětně neuznal (uznala je zastupitelka dr. Myslivečková) a z důvodu vadnosti díla, na základě znaleckého posudku, jsme cenu provedených prací snížili o 1.615.678 Kč.
f) odstoupením od smlouvy vzniká právo naší strany na zákonný úrok z prodlení po 2PS ve výši
617.995 Kč
g) vzhledem k prodlení s prováděním díla vzniklo naší straně právo požadovat smluvní pokutu ve
výši 777.000 Kč.
h) za zábor veřejného prostranství jsme vyúčtovali místní poplatek (včetně jeho zvýšení) ve výši
981.900 Kč.
i) Celkové nárokované pohledávky městyse činí 3.992.573 Kč.
j) Přiloženým zápočtem jsme započetli co se dalo, a přihlásili jsme do konkursního řízení pohledávky ve výši 1.523.113 Kč.
k) naneštěstí úpadce v konkursu je osvobozen od soudních poplatků. jednatel 2PS Kresta navykládal spoustu nesmyslů insolvenční správkyni a ta, vzhledem k tomu, že je vázána svou povinností vůči soudu a věřitelům, vyloučila pohledávky a podala žaloby na neplatnost pohledávky. Nic
jí to nestojí. Jednu žalobu podal také sám Kresta v době, kdy ho pro předluženost soud osvobodil
od soudních poplatků.
l) předjímat rozhodnutí soudu nemůžeme. Dle našeho názoru je z naší strany vše řádně podložené. Ale i pokud bychom byli ve sporech zcela úspěšní, od 2PS bychom neviděli zřejmě ani korunu,
případně zlomek ve výši sta korun (2PS je v konkursu, a nyní jsou tam přihlášení věřitelé za tuším
více než 20.000.000 Kč.
m) spor se může táhnout léta. Což je sice negativní zpráva pro insolvenční správkyni, která nemůže uzavřít konkurs a tím dostat alespoň nějakou odměnu, ale i pro nás. Spory zaberou spoustu
času za zastupování.
n) insolvenční správkyně Mgr. Cihelková přišla s tím, že pokud zaplatíme částku 124.122 Kč a
vezmeme přihlášky pohledávek a žaloby zpět, ona vezme zpět své žaloby, a dojde k narovnání a
ukončení sporů. My jsme přišli s návrhem, že dostanou 50.000 Kč. To je jim nelíbilo. Ani naše následné zvýšení na cca 75.000 Kč. Insolvenční správkyně nás žádá, zda bychom mohli projednat její
návrh.
Dále je třeba se zabývat skutečností, zda nepožadovat náhradu škody ve výši vyplacené náhrady,
po bývalém vedení městyse.
Rozprava:
- J.Tihon – jak z výše uvedeného vyplývá, jedná se o rozdíl 20 tis. Kč
- starosta – advokát JUDr. Vlček uvedl, že vymahatelnost práva je poněkud problém a doporučuje vyhnout se dalším sporům
- M. Zadák – není nutné o celém případu vést nyní rozpravu. V každém případě oceňuji obrovský kus práce, kterou vykonal pan starosta při řešení celého problému v souvislosti se Skleněnou
vilou, za což mu patří velké poděkování.
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- RNDr. J. Králík, CSc. – pokud nyní uhradíme částku 124 tis. Kč znamená to, že věc je jednou
pro vždy ukončena?
- J.Tihon – pokud uhradíme požadovanou částku, může být někdy případ znovu otevřen ?
- starosta – můžeme říci, že chceme nechat přihlášeny naše pohledávky, zpět však můžeme
někdy dostat platbu v řádu několik tisíc korun . Úhradou částky 124 tis. Kč, bude vše s konečnou platností uzavřeno.
Po ukončení rozpravy vyzval starosta zastupitele k hlasování o usnesení č. 2016/1.12., č.
2016/1.13. a usnesení č. 2016/1.14.
Usnesení č. 2016/1.12.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s insolvenční správkyní
obchodní korporace Druhá pražská stavební s.r.o. a s vyplacením částky ve výši 124.122 Kč.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1
Usnesení č. 2016/1.12. bylo schváleno
Usnesení č. 2016/1.13.
Zastupitelstvo městyse souhlasí se zpětvzetím žaloby proti insolvenční správkyni obchodní
korporace Druhá pražská stavební s.r.o. a pověřuje starostu k provedení těchto úkonů, pokud
bude uzavřena dohoda o narovnání.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/1.13. bylo schváleno
Usnesení č. 2016/1.14.
Zastupitelstvo městyse doporučuje radě městyse, aby projednala a zvážila odpis pohledávky, vzniklé z titulu neuhrazených místních poplatků obchodní korporace Druhá pražská stavební s.r.o., pro nedobytnost.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/1.14. bylo schváleno
13.
škola

Schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
Lázně Toušeň, IČ: 71001506

ZŠ a MŠ Lázně Toušeň hospodařila se ztrátou 59.880,87 Kč. Tato ztráta bude kryta z běžného
příspěvku či běžné činnosti roku 2016. Starosta ještě doplňuje, že uvedená ztráta je spojena s
přestavbou MŠ.

R o z p r a v a - do rozpravy se nikdo nepřihlásil

Usnesení č. 2016/1.15.
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň, IČ: 71001506 a bere na vědomí ztrátu ve výši
59.880,87 Kč, která bude uhrazena z běžné činnosti roku 2016.

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení č. 2016/1.15. bylo schváleno

14.

Schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizace Služby městyse Lázně Toušeň,
IČ: 71294660

Příspěvková organizace hospodařila se ziskem 96.761,29 Kč. Tento zisk se navrhuje ponechat k
hospodaření pro příští období (je nutné z důvodu disproporce mezi vyplácenými mzdovými náklady a
příjmem dotace od úřadu práce).

R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil

Usnesení č. 2016/1.16.
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Služby
městyse Lázně Toušeň, IČ: 71294660 a bere na vědomí zisk ve výši 96.761,29 Kč, který přiděluje do
rezervního fondu organizace.

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/1.16. bylo schváleno

15.

Všeobecná rozprava

-

H. Němečková seznámila přítomné s návrhem kulturní komise na důstojnou instalaci busty
Karla IV.
Bc. R. Vomastek – k výsadbě stromů podél cyklostezky na úseku od kravínu k ulici Pražská –
výsadba provedená investorem, Krajským úřadem byla velmi nekvalitní
M. Zadák – chtěl jsem, abychom stromy vybrali sami, samotnou výsadbu mohou provést
Služby městyse. Důležitý je výběr druhu stromu, u výběru by měla být přítomna p.
Dudová, vedoucí Školního statku
J. Králík – žádá aby byl přizván k výběru stromů
Mgr. M. Černý – navrhuje výsadbu pojmout jako alej žáků ZŠ
Ing. M. Němečková – žádá o opravu nefunkčního veřejného osvětlení ul. Hlavní a umístění
dopravní značky "Cyklisto sesedni z kola" u lávky přes Labe

-

-

Po ukončení rozpravy starosta přečetl souhrn usnesení

Zasedání zastupitelstva městyse bylo ukončeno v 21.05 hod.
Zapsala: L. Svobodová
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Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

ověřovatelé:

Mgr. Věra Vrbíková

Hana Němečková

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

Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konané dne 9. března 2016
__________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 9. března 2016 přijalo tato
usnesení:
Usnesení č. 2016/1.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 2016/1.2.
Zastupitelstvo městyse se připojuje k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy a
pověřuje starostu městyse podpisem tohoto memoranda.
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Usnesení č. 2016/1.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12600356/VB/1 k pozemku parc. č. 76/17 (ostatní plocha), parc. č. 82/1 (ostatní plocha), parc.č. 691/1
(trvalý travní porost), parc. č. 697/3 (trvalý travní porost), parc.č. 82/1 (ostatní plocha) a parc. č. 819
(ostatní plocha), vše v k.ú. Lázně Toušeň, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s..
Usnesení č. 2016/1.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje rozpočtové opatření k 31.12.2015.
Usnesení č. 2016/1.5.
Zastupitelstvo městyse schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse za
výkon funkce.
Usnesení č. 2016/1.6.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s financováním spoluúčasti ve výši 20 % na rekonstrukci sokolovny v Lázních Toušeni v případě poskytnutí dotace z programu 133510 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolku Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň, IČ: 43755101.
Usnesení č. 2016/1.7.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 2016-2020.
Usnesení č. 2016/1.8.
Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí příspěvků na činnost spolků pro rok 2016.
Usnesení č. 2016/1.9.
Zastupitelstvo městyse promíjí platbu nákladů, spojených s provozem RC Myšák o.s. v prostorách městyse pro rok 2016.
Usnesení č. 2016/1.10.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci chodníků v ulicích Hlavní a
Nehvizdská z iROP v rámci akce "Rekonstrukce chodníků v Lázních Toušeni podél silnic s vysokou
hustotou dopravy".
Usnesení č. 2016/1.11.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti na vybudování cyklostezky Na Nábřeží.
Usnesení č. 2016/1.12.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s insolvenční správkyní obchodní korporace Druhá pražská stavební s.r.o. a s vyplacením částky ve výši 124.122 Kč.
Usnesení č. 2016/1.13.
Zastupitelstvo městyse souhlasí se zpětvzetím žaloby proti insolvenční správkyni obchodní
korporace Druhá pražská stavební s.r.o. a pověřuje starostu k provedení těchto úkonů, pokud bude
uzavřena dohoda o narovnání.
Usnesení č. 2016/1.14.
Zastupitelstvo městyse doporučuje radě městyse, aby projednala a zvážila odpis pohledávky,
vzniklé z titulu neuhrazených místních poplatků obchodní korporace Druhá pražská stavební s.r.o.,
pro nedobytnost.
Usnesení č. 2016/1.15.
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Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Lázně Toušeň, IČ: 71001506 a bere na vědomí ztrátu ve výši 59.880,87 Kč,
která bude uhrazena z běžné činnosti roku 2016.
Usnesení č. 2016/1.16.
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Služby
městyse Lázně Toušeň, IČ: 71294660 a bere na vědomí zisk ve výši 96.761,29 Kč, který přiděluje do
rezervního fondu organizace.

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

ověřovatelé:

Mgr. Věra Vrbíková

Hana Němečková
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