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

Zápis č. 2/2016
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 20. dubna 2016
od 19.00 hodin v zasedací síni Skleněné vily v Lázních Toušeni
__________________________________________________________________________________
Přítomni:

Mgr. Martin Černý, Luděk Fidranský, RNDr. Jan Králík, CSc., Hana Němečková,
MUDr .Jiří Ranc, Ivana Studničková, Ing. Luboš Valehrach, MBA, Mgr. Věra Vrbíková,
Bc. Richard Vomastek

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané:

Ludmila Svobodová, Jaroslav Tihon, Miroslav Zadák
MVDr. Jitka Myslivečková, Daniela Rystonová, Ing. Zbyněk Vít
5

Program jednání:
1. Projednání a schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 1/2016 ze dne 09. 03. 2016
3. Schválení Partnerské smlouvy o spolupráci mezi Středočeským krajem, Městem Čelákovice a městysem Lázně Toušeň při budování cyklostezky
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Toušeň-kNN, V Zátiší, Požární,...
číslo IE-12-6000523/VB/1
5. Schválení břemenných smluv k pozemkům pod cyklostezkou Lázně Toušeň - Kostelec
n. L. - II. část
6. Všeobecná rozprava
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 14. 4. 2016. V době
zahájení zasedání zastupitelstva bylo přítomno 9 členů zastupitelstva městyse. Zasedání je
usnášeníschopné. Starosta dle platného jednacího řádu ustanovil zapisovatelku – R. Vaňkovou a
ověřovatele zápisu - I. Studničková a Mgr. M. Černý.

1. Projednání a schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání. Původní program zasedání byl doplněn o bod 5.
Starosta otevřel rozpravu k projednání programu zasedání
R o z p r a v a: - do rozpravy se nikdo nepřihlásil

Usnesení č. 2016/2.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva
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Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/2.1. bylo schváleno

2.

Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 1/2016 ze dne 9. 3. 2016

Zápis byl vyhotoven v zákonné lhůtě a podepsán ověřovateli zápisu (Mgr. Věrou Vrbíkovou a paní
Hanou Němečkovou) bez připomínek. Zápis byl rozeslán zastupitelům a vyvěšen na úřední desce
městyse.

3.

Schválení Partnerské smlouvy o spolupráci mezi Středočeským krajem, Městem
Čelákovice a městysem Lázně Toušeň při budování cyklostezky

Starosta uvedl, že se jedná o úsek mezi Čelákovicemi a námi. Investorem je kraj, avšak pro účely
podání žádosti o dotaci je třeba sepsat partnerské smlouvy. Následně starosta otevřel rozpravu.

R o z p r a v a:
RNDr. J. Králík, CSc. – na straně 3 nejsou stanoveny žádné sankce, dále upozorňuje na
problém
v zajištění zimní údržby
-

JUDr. Kurinec – žádá zastupitelstvo, zda může dostat slovo, přestože není občanem městyse
Lázně Toušeň, zastupitelstvo souhlasí.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
JUDr. Kurinec se dotazuje, o kterou cyklostezku se jedná, jde o nábřeží? Pokud ano, pak se
kloní k zajištění bezpečnosti lázeňské promenády tím, že se celá promenáda uzavře.

-

starosta – uvádí, že projednávaný bod č. 3 se týká části od Čelákovic k lávce. Dále starosta
upřesňuje výhled v souvislosti se žádostí o přiznání státní dotace

-

J. Steidl – popisuje situaci co se děje na nábřeží, konflikty s bezohlednými cyklisty jsou
v sezóně téměř na denním pořádku, pěší procházka po nábřeží bývá velkým rizikem, zvláště
pro návštěvníky lázní s omezenou hybností, seniory a matky s dětmi, pohyb dětí na nábřeží je
velmi nebezpečný. Sám v několika případech odvážel sražené chodce k ošetření u lékaře. P.
Steidl žádá, aby zastupitelstvo myslelo především na místní občany, ne tedy na pohodlí
anonymních cyklistů. I on navrhuje cyklostezku nebudovat.

-

starosta – opětovně připomíná, že tento úsek na nábřeží není předmětem projednávání bodu
3.

-

p. Steidl – je si toho vědom, ale i tak požaduje řešení této situace

-

Bc. R. Vomastek – podporuje zpomalení cyklistů

Usnesení č. 2016/2.2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za
účelem realizace projektu "Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň" mezi
Středočeským krajem, Městysem Lázně Toušeň a Městem Čelákovice.
2

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/2.2. bylo schváleno

4.

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Toušeň-kNN, V Zátiší, Požární,...
číslo IE-12-6000523/VB/1 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Starosta upřesňuje - jedná se o pozemky v lokalitě Na Hradisku. Pozemky byly dotčeny souhlasem
rady městyse, služebnost je již vybudována.

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

Usnesení č. 2016/2.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-126000523/VB/1 k pozemku ve prospěch ČEZ Distribuce a. s..
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2016/2.3. bylo schváleno

5.

Schválení břemenných smluv k pozemkům pod cyklostezkou Lázně Toušeň – Kostelec
n .L. - II. Část

Starosta uvedl - na zasedání ZM v 12/2015 jsme schvalovali první část břemenných smluv k po zemkům, dotčených cyklostezkou. Přibyly další 2 smlouvy. Starosta otevřel rozpravu.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil

Usnesení č. 2016/5.10.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka v okolí Brandýsa nad Labem“ spočívající v právu jejího umístění, provozování a údržby s panem Josefem Vrbou, na části pozemku ppč. 789/1 v k. ú. Martinov. Rozsah věcného břemene specifikovaný geometrickým
plánem č. 210-325/2015 ze dne 23. 11. 2015 je 68 m 2. Bude zřízeno bezúplatně.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/5.10. bylo schváleno

Usnesení č. 2016/5.10.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka v okolí Brandýsa nad Labem“ spočívající v právu jejího umístění, provozování a údržby se Středočeským krajem pozemku
ppč. 494 v k. ú. Zápy. Rozsah věcného břemene specifikovaný geometrickým plánem č.
628-237/2015 ze dne 11. 9. 2015 je 131 m2. Bude zřízeno bezúplatně.
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Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/5.10. bylo schváleno

6.

Všeobecná rozprava

RNDr. J. Králík, CSc. – pokud městys obdrží dotaci, pak bude cyklostezka vybudována,
problémy
mezi cyklisty a pěšími budou i nadále, další zastupitelstvu by pak mělo řešit odkup pozemků od
Povodí Labe
starosta – pozemky nelze odkoupit
RNDr. J. Králík, CSc. – pokud by nebylo provedeno narovnání řeky, měla by obec mnohem
větší pozemky
M. Sochová – doporučuje umístit značky – cyklisto sesedni z kola
L. Fidranský – dotazuje na vývoj upozornění na zanesenou škarpu podél silnice II/245 ve směru
na Čelákovice
starosta – vysvětluje, že jednání se Správou a údržbou silnic je velmi vleklé, nicméně městys
bude nadále se SÚS jednat
Bc. R. Vomastek informoval o výsadbě stromů na Pražské
Po ukončení rozpravy starosta přečetl souhrn usnesení
Zasedání zastupitelstva městyse bylo ukončeno ve 21.15 hod.
Zapsala: R. Vaňková

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

Ověřovatelé:

Ivana Studničková

Mgr. Martin Černý

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

Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konané dne 20. dubna 2016
__________________________________________________________________________________
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Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 20. dubna 2016 přijalo tato
usnesení:
Usnesení č. 2016/2.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 2016/2.2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu "Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň" mezi Středočeským krajem,
Městysem Lázně Toušeň a Městem Čelákovice.
Usnesení č. 2016/2.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-126000523/VB/1 k pozemku ve prospěch ČEZ Distribuce a. s..
Usnesení č. 2016/5.10.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka v okolí Brandýsa nad Labem“ spočívající v právu jejího
umístění, provozování a údržby s panem Josefem Vrbou, na části pozemku ppč. 789/1 v k. ú. Martinov. Rozsah věcného břemene specifikovaný geometrickým plánem č. 210-325/2015 ze dne 23. 11.
2015 je 68 m2. Bude zřízeno bezúplatně.
Usnesení č. 2016/5.10.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka v okolí Brandýsa nad Labem“ spočívající v právu jejího
umístění, provozování a údržby se Středočeským krajem pozemku ppč. 494 v k. ú. Zápy. Rozsah
věcného břemene specifikovaný geometrickým plánem č. 628-237/2015 ze dne 11. 9. 2015 je 131
m2. Bude zřízeno bezúplatně.

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta
ověřovatelé:
Iva Studničková

Mgr. Martin Černý
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