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

Zápis č. 3/2015
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 24. 6. 2015
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, Daniela Rystonová, Ivana Studničková, Ludmila Svobodová, Jaroslav Tihon,
Ing. Luboš Valehrach, Mgr. Věra Vrbíková, Bc. Richard Vomastek

Omluveni:

MVDr. Jitka Myslivečková, Miroslav Zadák

Neomluveni:

Ing. Zbyněk Vít

Hosté:

-

Občané:
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Program jednání:
1.

Projednání a schválení programu zasedání.

2.

Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva Městyse Lázně Toušeň č. 2/2015 ze dne
22.4.2015

3.

Projednání a schválení účetní závěrky Městyse Lázně Toušeň za rok 2014

4.

Projednání a schválení závěrečného účtu Městyse Lázně Toušeň za rok 2014

5.

Projednání zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

6.

Schválení obecně závazné vyhlášky o zákazu stanování, nocování a rozdělávání ohňů na
některých veřejných prostranstvích

7.

Přijetí dotace na komunální techniku příspěvkovou organizací Služby městyse Lázně Toušeň

8.

Rozpočtové opatření – změna rozpočtu

9.

Všeobecná rozprava
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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 16. 6. 2015. V době
zahájení zasedání zastupitelstva bylo přítomno 10 členů zastupitelstva městyse. Mgr. M.Černý se
dostavil v 19.20. Zasedání je usnášeníschopné. Starosta dle platného jednacího řádu ustanovil
zapisovatelku – R. Vaňkovou a ověřovatele zápisu - RNDr. Jana Králíka,CSc. a MUDr. Jiřího Rance.

1.

Projednání a schválení programu zasedání.

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání a otevřel rozpravu.

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

Usnesení č. 2015/3.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/3.1. bylo schváleno

2.

Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva Městyse Lázně Toušeň č. 2/2015 ze dne
22.4.2015

Zápis byl vyhotoven v zákonné lhůtě a podepsán ověřovateli zápisu (Bc. R. Vomastek, M. Zadák) 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.

Projednání a schválení účetní závěrky Městyse Lázně Toušeň za rok 2014

Projednávání uvedl starosta. Účetní závěrka (rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu) byla sestavena dne 16.2.2015. Následně se slova ujal Bc. R. Vomastek, který podal
vysvětlení k účetní závěrce a seznámil přítomné se závěrem auditora – nebyly zjištěny chyby.
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Rozprava:
-

RNDr. J.Králík, CSc. – poděkování patří účetní městyse p.Lísalové za bezchybné zpracování
účetnictví

Usnesení č. 2015/3.2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku Městyse Lázně Toušeň za rok 2014.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/3.2. bylo schváleno

4.

Projednání a schválení závěrečného účtu Městyse Lázně Toušeň za rok 2014

Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce dne 1.6.2014.

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

Usnesení č. 2015/3.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Městyse Lázně Toušeň za rok 2014
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/3.3. bylo schváleno

5.

Projednání zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Projednávání zprávy auditora uvedl starosta. Zpráva byla zveřejněna na úřední desce.

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

Usnesení č. 2015/3.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje zprávu auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/3.4. bylo schváleno
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6.

Schválení obecně závazné vyhlášky o zákazu stanování, nocování a rozdělávání ohňů na
některých veřejných prostranstvích

L.Svobodová uvedla, že návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu stanování, nocování a rozdělávání
ohňů na některých veřejných prostranstvích byl zpracován a je předkládán zastupitelstvu městyse na
podnět obyvatel, bydlících a pohybujících se u/po nábřeží. Zejména rybáři velmi často nábřeží užívají
jako kemp a vzniká značný nepořádek. Jejich činnost, kromě jiného omezuje sekání trávy a
provádění údržby nábřeží.
R o z p r a v a:
- J.Nosková dodává, že zákaz stanování a nocování na březích Labe je zmíněn i v zákonu o
záplavovém území
- J.Tihon – dotazuje se, jak budou běžní stanující informováni o místním zákazu
- D.Rystonová – se dotazuje na vlastnictví dotčených pozemků
V 19.15 MUDr. J.Ranc opustil jednací místnost (neodkladné prac.záležitosti).
Usnesení č. 2015/3.5.
Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse Lázně Toušeň č. 1/2015, o
zákazu stanování, nocování a rozdělávání ohňů na některých veřejných prostranstvích.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1
Usnesení č. 2015/3.5. bylo schváleno

7.
Přijetí dotace na komunální techniku příspěvkovou organizací Služby městyse Lázně Toušeň
Starosta informoval, že na základě žádosti o dotaci příspěvkové organizace Služby městyse Lázně
Toušeň z února 2015 SMLT obdržely dotaci na pořízení komunální techniky - nákladního automobilu s
natahovacím hákem a kontejnery na svoz biologického materiálu, vzniklého jednak při údržbě
veřejné zeleně, a jednak občanům městyse. Dotace činí 90 % způsobilých nákladů. Celkové
rozpočtové náklady budou činit cca 3.077 tis. Kč (včetně projektové části), dotace činí 2.692 tis. Kč,
vlastní zdroje 385 tis. Kč. Z dotace lze hradit náklady na projekt a administraci žádosti a projektu,
avšak do výše 5 %. Shodně jako v případě zametače jsme se však dohodli s poskytovatelem, že za
žádost platit nebudeme, pokud nedostaneme přiznanou dotaci. Pokud ano, uhradíme namísto 5 %
více - 8 %. Tedy o cca 85 tis. Kč vč. DPH více. Dále musíme počítat cca 15 tis. Kč na výběrové řízení.
SMLT nemusí dle zřizovací listiny žádat zřizovatele o souhlas s podáním žádosti o dotaci, musí však
požádat zřizovatele o souhlas s přijetím dotace a pořízením majetku z dotačních prostředků.
Zároveň je třeba přiznat SMLT příspěvek na pořízení strojního vybavení.

V 19.20 se vrátil do zasedací místnosti MUDr. J.Ranc a dostavil se Mgr. M.Černý

R o z p r a v a:
-

D.Rystonová – kdy budou kontejnery k dispozici a kde budou umístěny
Starosta – v rámci zkušebního provozu budou kontejnery přistaveny vždy v pátek do 3
určených ulic a v pondělí odvezeny. Následující týden budou kontejnery umístěny do dalších
3 ulic. Současně budou spol. AVE odváženy biopopelnice.
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-

M. Javorek – jak bude s odpadem nakládáno následně
Starosta – odpad bude odvážen do kompostárny a to buď do Benátek n/J. nebo do Vinoře

Usnesení č. 2015/3.6.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s přijetím dotace příspěvkovou organizací Služby městyse Lázně
Toušeň, IČ: 71294660 z Operačního programu životního prostředí, č. projektu
CZ.1.02/4.1.00/15.28976 ve výši 2.692.824,75 Kč a spolufinancováním ve výši 10 % z celkových
nákladů projektu.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/3.6. bylo schváleno

Usnesení č. 2015/3.7.
Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek organizaci Služby městyse Lázně Toušeň,
příspěvková organizace, IČ: 71294660 ve výši 400.000 Kč na krytí výdajů na pořízení komunální
techniky.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0

7.

Schválení úpravy rozpočtu

Bc.R. Vomastek seznámil přítomné s návrhem úpravy rozpočtu k datu 24.6.2015. Došlo též k přesunu
čerpání dotace z roku 2014 do roku 2015.

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

Usnesení č. 2015/3.8.
Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu č. 1 rozpočtu městyse Lázně Toušeň.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2015/3.8. bylo schváleno

8.

Všeobecná rozprava

-

p.Bollard – chybí rekonstrukce části ulice U Hřiště ke třem rodinným domkům, požaduje
alespoň navezení odfrézovaného asfaltu

-

starosta – úřad městyse se pokusí zajistit opravu zbývající části komunikace U Hřiště
navezením asfaltové drtě

-

L.Fidranský – proč je komunikace U Hřiště bez silničních obrubníků

-

starosta – komunikace U Hřiště byla navržena jako lehká komunikace

-

H. Němečková – asfaltová drť u fotbalového hřiště je velmi hrubá
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-

M.Choděra – upozorňuje na neosvětlený prostor u nádraží, výmoly je třeba vysypat rovněž
asfaltovou drtí

-

ing. Máslová – cesta z ulice Pražská k nádraží není osvětlena

-

starosta – jedná se o pozemek ve vlastnictví Českých drah, je zde naděje, že ČD v rámci
plánované revitalizace tratě Čelákovice – Neratovice, budou dotčený úsek řešit

-

M.Javorek – dotazuje se v jakém stadiu je rekonstrukce Mateřské školy

-

starosta – probíhají dokončovací práce, v první polovině července bude umístěno nové
vybavení. V Září 2015 by nová školka měla být otevřena.

Po ukončení rozpravy starosta přečetl Souhrn přijatých usnesení.
Zasedání zastupitelstva městyse bylo ukončeno ve 20.15 hod.
Zapsala: R.Vaňková

Ing. Luboš Valehrach, MBA
Starosta

Ověřovatelé:

RNDr. Jan Králík, CSc.

MUDr. Jiří Ranc
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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 24. června 2015
___________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 24. června 2015 přijalo tato
usnesení:
Usnesení č. 2015/3.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 2015/3.2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku Městyse Lázně Toušeň za rok 2014.

Usnesení č. 2015/3.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Městyse Lázně Toušeň za rok 2014

Usnesení č. 2015/3.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2014.

Usnesení č. 2015/3.5.
Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse Lázně Toušeň č. 1/2015, o
zákazu stanování, nocování a rozdělávání ohňů na některých veřejných prostranstvích.

Usnesení č. 2015/3.6.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s přijetím dotace příspěvkovou organizací Služby městyse Lázně
Toušeň, IČ: 71294660 z Operačního programu životního prostředí, č. projektu
CZ.1.02/4.1.00/15.28976 ve výši 2.692.824,75 Kč a spolufinancováním ve výši 10 % z celkových
nákladů projektu.
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Usnesení č. 2015/3.7.
Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek organizaci Služby městyse Lázně Toušeň, příspěvková
organizace, IČ: 71294660 ve výši 400.000 Kč na krytí výdajů na pořízení komunální techniky.
Usnesení č. 2015/3.8.
Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu č. 1 rozpočtu městyse Lázně Toušeň.

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta
Ověřovatelé:

RNDr. Jan Králík, CSc.

MUDr. Jiří Ranc
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