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

Zápis č. 4/2014
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 3.7. 2014
od 19.00 hodin v zasedací síni Skleněné vily v Lázních Toušeni
______________________________________________________________________________
Přítomni:

Ing. František Bareš, Ing. Michal Cinek, Bc. Jan Freudl, Ladislav Kratochvíl,
Ivana Studničková, Dana Šajnová, Jaroslav Tihon, Ing. Luboš Valehrach,
Ing. Zbyněk Vít, Mgr. Věra Vrbíková

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané:

Libor Konopka
Ing. Jiří Duchoň, Aleš Lerch, Milan Šulc
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Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu zasedání
3. Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 3/2014 ze dne 11.6.2014
4. Úprava rozpočtu
5. Schválení přijetí dotace na rekonstrukci mateřské školy Nehvizdská 73
6. Všeobecná rozprava
7. Souhrn usnesení
8. Závěr
Za každým bodem jednání je v souladu s jednacím řádem otevřena rozprava, do které se mohou
přihlásit zastupitelé i občané.
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
zastupitelstva bylo přítomno 11 členů zastupitelstva městyse. Zasedání je usnášeníschopné.
Starosta dle platného jednacího řádu ustanovil zapisovatelku – L.Svobodovou a ověřovatele
zápisu ing. M.Cinka a D.Šajnovou.
2.
Projednání a schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem zasedání a otevřel rozpravu k obsahu
programu zasedání.
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R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/4.1.
ZM schvaluje program zasedání
Hlasováním – 11 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/4.1. schváleno.
3.
Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 3/2014 ze dne 11.6.2014
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.
Úprava rozpočtu
Starosta uvedl projednání návrhu úpravy rozpočtu. Jedná se o úpravu podstatných položek, a to
zejména dotačních. Nejsou zde však ještě zahrnuty běžné úpravy včetně příspěvku a výdajů na
veřejnou službu od ÚP.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/4.2.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 1 člen zastupitelstva se
hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2014/4.2. schváleno.
5.
Schválení přijetí dotace na rekonstrukci mateřské školy Nehvizdská 73
Starosta informoval zastupitelstvo o přiznání dotace z ROP Střední Čechy na rekonstrukci
mateřské školky Nehvizdská. Z důvodů časové tísně bylo již zahájeno výběrové řízení. Stavba
bude realizována v období 9/2014 - 1/2015, resp. předpokládáme prodloužení termínu do
3/2015. Celkové náklady 9.234.000 Kč, z toho dotace činí 7.387.393,60 Kč. Děti navštěvující MŠ
v Nehvizdské budou umístěny v náhradních prostorách Skleněné vily, kde bude též jídelna.
Následně starosta otevřel rozpravu.
Rozprava:
MVDr. J.Myslivečková – jak je to s organizací MŠ ?
starosta – jak jsem již uvedl, pro MŠ budou využity prostory ve Skleněné vile. MŠ zde
bude fungovat v tzv. krizovém (nouzovém) režimu a jedno oddělení zůstane v MŠ na
radnici, kterou naštěstí máme.
MVDr. J.Myslivečková - jak to bude s toaletami ve Skleněné vile ?
starosta – v rámci nouzového plánu hygienická služba odsouhlasila používání současných
toalet, není třeba žádných změn. Možná se do vily umístí starší děti, ale to záleží na panu
řediteli, toto nemůže posoudit úřad.
P. Koubková – jak velká bude stavba MŠ
starosta – stavba bude spočívat v přestavbě současné budovy a v přístavbě a nástavbě.
Bude rekonstruována celá školka, vznikne další oddělení, dohromady tedy budou na
Nehvizdské dvě oddělení.
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P. Koubková – přesune se třída z úřadu do nové MŠ ? Bude vybudováno kompletně nové
zázemí?
starosta – v rozpočtu je počítáno s novým vybavením, na které je vyčleněna částka cca
600 tis. Kč. Oddělení MŠ na úřadu zůstane do té doby, dokud bude zájem. V současné
době máme požadavky i z okolních měst a obcí o umístění dětí, takže několik let zde
školka zůstane. Poté jednoduchou úpravou budou prostory přebudovány na školní
družinu.
I. Studničková – doplňuje – v rámci rekonstrukce je počítáno i s novou školní jídelnou
P.Koubková – jak bude zajištěno vaření pro děti, existuje dovoz jídel, např. v Čelakovicích
je MŠ se specializovanou stravou pro děti, které prostory ve Skleněné vile budou
vyhrazeny pro děti ?
starosta – jídlo pro děti bude řešeno zřejmě dovážením jídla, je několik možností a
dodavatelů, vše je prozatím ve fázi jednání a hledání nejvýhodnější varianty pro rodiče
tak, aby nebyli zatíženi vysokou cenou za stravu. Dětem bude sloužit celá Skleněná vila,
jako jídelna bude sloužit spolková místnost (1.NP).
P. Koubková – přestěhuje se z MŠ dětské hřiště ?
M. Javorek – jsou vyčísleny náklady na přeměnu Skleněné vily na školku a zpět ?
starosta – některé herní prvky se přestěhují, vše určitě nikoli, náklady na přeměnu Skl.
Vily na MŠ budou víceméně nulové
P.Koubková – obdržela dopis z MŠ kde jsou děti rozdělené na třídy v Nehvizdské a ve
školce Hlavní 56, když bude třída MŠ ve Skleněné vile, bude nové rozdělení dětí ? Je ve
Skleněné vile topení v dlažbě ?
starosta – organizační záležitosti vyřeší ředitel ZŠ a MŠ. Podlahové topení ve Skl.vile není,
podlaha kvůli dětem bude pokryta kobercem. Starosta dále doplňuje, že stavební činnost
v MŠ Nehvizdská bude probíhat v době do 1.9. 2014 do 30.1.2015, v průběhu března a
dubna bude probíhat stěhování
P.Koubková – neprotáhne se krizový plán ze šesti měsíců na deset let? Je stanovené
datum do kdy krizový plán musí skončit?
starosta – vše se dá zvládnout, máme na vše cca 7 měsíců, dotace musí být vyčerpána do
ledna 2015. 10 let si opravdu představit nedovedu, ale za nového starostu hovořit
nemohu.

Usnesení č. 2014/4.3.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální
radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 7 387 393,60 Kč a
schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1 846 848,40 Kč, odpovídající spolufinancování
projektu „Rozšíření a zkvalitnění kapacit MŠ Nehvizdská Lázně Toušeň“, reg. č.:
CZ.1.15/3.3.00/77.01772.
Hlasováním – 11 členů zastupitelstva pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel – bylo
usnesení č. 2014/4.3. schváleno.
6.
Všeobecná rozprava
6.1. Starosta seznámil zastupitelstvo s přípravou 2. etapy rekonstrukce místních komunikací.
Součástí ulice Na Chmelnici je pozemek parc.č. 37/10 o výměře 166 m2, který je vlastnictví 7
spoluvlastníků. Dle podmínek podání žádosti o dotace je nezbytně nutné uvedený pozemek
odkoupit, navržena je standardní cena do 300,- Kč/m2. K odkoupení pozemku parc. 37/10
starosta otevřel rozpravu.
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R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/4.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje odkup pozemku p.č. 37/10 o výměře 166 m2
od současných vlastníků za cenu do 300,- Kč/m2.
Hlasováním – 11 členů zastupitelstva pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel – bylo
usnesení č. 2014/4.4. schváleno.
Pokračuje rozprava – do všeobecné rozpravy se již nikdo nepřihlásil

7.
Souhrn usnesení
Starosta přednesl souhrn usnesení.
8.
Závěr
Zasedání zastupitelstva městyse ukončil starosta. Poděkoval přítomným za jejich účast a
spolupráci. Zasedání zastupitelstva městyse bylo ukončeno v 20.00 hod.

Zapsala: L.Svobodová

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta
ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Cinek

Dana Šajnová
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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 3. července 2014
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 3. července 2014 přijalo tato
usnesení:
Usnesení č. 2014/4.1.
ZM schvaluje program zasedání
Usnesení č. 2014/4.2.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014
Usnesení č. 2014/4.3.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň v návaznosti na schválení poskytnutí dotace
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 7 387
393,60 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1 846 848,40 Kč, odpovídající
spolufinancování projektu „Rozšíření a zkvalitnění kapacit MŠ Nehvizdská Lázně Toušeň“,
reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/77.01772.
Usnesení č. 2014/4.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje odkup pozemku p.č. 37/10 o výměře 166
m2 od současných vlastníků za cenu do 300,- Kč/m2.

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

ověřovatelé:

Ing. Michal Cinek

Dana Šajnová
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