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

Zápis č. 4/2013
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 30.6.2013
od 19.00 hodin v zasedací síni Skleněné vily v Lázních Toušeni
______________________________________________________________________________
Přítomni:

Ing. František Bareš, Ing. Michal Cinek, Bc. Jan Freudl, Ladislav Kratochvíl, MVDr.
Jitka Myslivečková, Ivana Studničková, Dana Šajnová, Jaroslav Tihon,
Ing. Luboš Valehrach, Mgr.Věra Vojtíšková

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané:

Libor Konopka, Aleš Lerch, Milan Šulc, Ing. Zbyněk Vít
Ing. Jiří Duchoň
8

Program:
1.
Zahájení
2.
Projednání a schválení programu zasedání
rozprava
3.
Kontrola zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse č. 3/2013 ze dne 16. 5.
2013
rozprava
4.
Projednání a schválení účetní závěrky městyse Lázně Toušeň za rok 2012
rozprava
5.
Projednání a schválení závěrečného účtu městyse Lázně Toušeň za rok 2012
rozprava
6.
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
rozprava
7.
Všeobecná rozprava
8.
Souhrn usnesení
9.
Závěr
______________________________________________________________________________
1.
Zahájení
Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta ing. L. Valehrach. Přivítal přítomné na prvním
zasedání zastupitelstva městyse ve Skleněné vile. Zasedání zastupitelstva městyse bylo řádně
svoláno vyvěšením na úřední desce. V době zahájení zasedání bylo přítomno 9 členů
zastupitelstva – zasedání bylo usnášeníschopné.
Starosta podle platného jednacího řádu ustanovil zapisovatelku – Ludmilu Svobodovou, a
ověřovatelé zápisu RNDr. J. Králíka, CSc. a Helenu Dudovou.
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2.
Projednání a schválení programu zasedání
Program zasedání včetně příslušných materiálů byl předán zastupitelům v předstihu. Ing. J.
Duchoňovi byly na jeho přání materiály předány rovněž v písemné formě.
r o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o programu zasedání a přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.: 2013/4.1.
ZM schvaluje program zasedání
Hlasováním – 9 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel –
bylo usnesení č. 2013/4.1. schváleno.
3.

Kontrola zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse č. 3/2013 ze dne 16. 5.
2013
Starosta uvedl projednání bodu 3 - Kontrola zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva
městyse č. 3/2013 ze dne 16. 5. 2013 a otevřel rozpravu.
r o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta vyzval zastupitele k hlasování a přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.: 2013/4.2.
ZM schvaluje zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse č. 3/2013 ze dne 16.5.2013
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, jeden člen zastupitelstva se
hlasování zdržel – bylo Usnesení č. 2013/4.2. schváleno.
V 19.03 se na zasedání zastupitelstva městyse dostavila MVDr. J. Myslivečková.
4.
Projednání a schválení účetní závěrky městyse Lázně Toušeň za rok 2012
Starosta seznámil přítomné s obsahem účetní závěrky městyse Lázně Toušeň za rok 2012.
Následně otevřel rozpravu.
r o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta vyzval zastupitele k hlasování a přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.: 2013/4.3.
ZM schvaluje účetní závěrku městyse Lázně Toušeň za rok 2012 bez výhrad.
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 2 členové zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželi – bylo usnesení č. 2013/4.3. schváleno.
5.
Projednání a schválení závěrečného účtu městyse Lázně Toušeň za rok 2012
Starosta seznámil přítomné s obsahem závěrečného účtu městyse Lázně Toušeň za rok 2012.
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012, stavy a obraty na
bankovních účtech (na účtech městyse k 31. 12. 2012 je celkem 7.662 823,72 Kč), bankovní
úvěry a půjčky v r. 2012, hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem, vyúčtování
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finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně a zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012. K závěrečnému účtu otevřel starosta
rozpravu.
r o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta vyzval zastupitele k hlasování a přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.: 2013/4.4.
ZM schvaluje Závěrečný účet městyse Lázně Toušeň za rok 2012 bez výhrad.
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 2 členové zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželi – bylo usnesení č. 2013/4.4. schváleno.
6.
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Starosta seznámil přítomné s obsahem Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Lázně Toušeň ke dni 31. 12. 2012. Zprávu zpracovala nezávislá auditorka Ing. Eva
Neužilová. Na základě zpracovaného přezkoumání hospodaření městyse Lázně Toušeň, za
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není, ve všech významných ohledech, v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření, uvedenými v bodě II této zprávy. Zjištěné drobné
nedostatky budou odstraněny dle jednotlivých opatření, uvedených ve zprávě. Ke zprávě otevřel
starosta rozpravu.
rozprava:
MVDr. J. Myslivečková – dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolory
Krajského úřadu Stř. kraje, proč bylo konečné přezkoumání hospodaření provedeno
nezávislým auditorem?
starosta – kontroloři KÚ Stř. kraje neměli ke konci června 2013 volný termín na
provedení přezkoumání. Úplné přezkoumání nemohlo být provedeno dříve z důvodů
dokončení všech potřebných dokladů a inventur, vzhledem k již dříve zmiňovanému
onemocnění bývalého účetního. Starosta dále uvedl, že zjištěné nedostatky budou
odstraněny a k tomu je třeba na dnešním zasedání přijmout příslušné usnesení.
Po ukončení rozpravy vyzval starosta zastupitele k hlasování a přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.: 2013/4.5.
ZM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lázně Toušeň za rok 2012
s výhradami zde uvedenými.
Hlasováním - 8 členů zastupitelstva městyse pro, 1 člen zastupitelstva městyse proti, 1 člen
zastupitelstva městyse se hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2013/4.5. schváleno.
Dále starosta vyzval zastupitele k hlasování o přijetí usnesení č. 2013/4.6.
Usnesení č.: 2013/4.6.
ZM bere na vědomí přijetí nápravných opatření k uvedeným nedostatkům ze Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lázně Toušeň za rok 2012.
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Hlasováním - 8 členů zastupitelstva městyse pro, 1 člen zastupitelstva městyse proti, 1 člen
zastupitelstva městyse se hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2013/4.6. schváleno.
Starosta informoval zastupitelstvo o doporučení auditora k přijetí níže uvedených usnesení,
která mají zlepšit pružnost při rozhodování:
Usnesení č.: 2013/4.7.
ZM deleguje na Radu městyse pravomoc provedení rozpočtového opatření v závěru roku v
závazných ukazatelích na skutečnost. Provedené rozpočtové opatření bude schváleno na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
Usnesení č.: 2013/4.8.
ZM deleguje na starostu /alternativně Radu městyse/ pravomoc k přijetí dotace.
Usnesení č.: 2013/4.9.
ZM deleguje na Radu městyse pravomoc provést rozpočtové opatření do částky 250.000 Kč.
Uvedená usnesení by měla být přijata v souvislosti s finančními toky a změnami ve způsobu
rozhodování o výdajích.
Starosta otevřel rozpravu k návrhu usnesení č. 2013/4.7.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o přijetí usnesení č. 2013/4.7.
Usnesení č.: 2013/4.7.
ZM deleguje na Radu městyse pravomoc provedení rozpočtového opatření v závěru roku v
závazných ukazatelích na skutečnost. Provedené rozpočtové opatření bude schváleno na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, 2 členové zastupitelstva městyse proti, nikdo se
hlasování nezdržel - bylo usnesení č. 2013/4.7. schváleno.
Starosta otevřel rozpravu k návrhu usnesení č. 2013/4.8.
Mgr. V. Vojtíšková – nezdá se dobré v současnosti o těchto věcech jednat
MVDr. J. Myslivečková – zastupitelstvo je na nic a bude ještě víc, není problém se
kdykoliv sejít, když se dnes scházíme v neděli, můžeme se sejít i jindy
starosta – podání žádosti o dotace nikdy neschvalovalo zastupitelstvo, čímž byl
porušován zákon
MVDr. J. Myslivečková – dříve od auditorů nic takového nezaznělo, jsem pro to, aby
společně rozhodovalo zastupitelstvo
starosta – co kontrol se týče, zastávám dlouhodobě názor, že kontroly kraje jsou
naprosto zbytečné a pro městys nejsou přínosem. Pohled auditora je v této věci daleko
významnější. Osobně doporučuji, aby na starostu byla delegována pravomoc podat
alespoň žádost o dotaci.
Po ukončení rozpravy starosta navrhl upravené znění Usnesení č. 2013/4.8. a vyzval zastupitele
k hlasování o usnesení č. 2013/4.8.
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Usnesení č.: 2013/4.8.
ZM deleguje na starostu podávání žádostí o dotace.
Hlasováním – 9 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 1 člen zastupitelstva se
hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2013/4.8. schváleno.
Starosta vysvětlil potřebnost projednání a přijetí usnesení č. 2013/4.9. Důvodem je změna
zákona o rozpočtových pravidlech. Nesmí být hrazen žádný výdaj, který nebyl rozpočtován, a
proto se navrhuje, aby pravomoc částečně přešla na radu městyse.
Starosta otevřel rozpravu k návrhu usnesení č. 2013/4.9.
MVDr. J. Myslivečková – neuvědomuji si, že by to některá obec nebo město měla
starosta – z okolních měst a obcí minimálně Čelákovice, Brandýs apod. Není to nic
neobvyklého. Jde o to, že např. na projekt ateliéru na půdě školy byly vydány finanční
prostředky bez předchozího projednání zastupitelstvem, a takto vydaná částka nebyla
nikterak malá.
MVDr. J. Myslivečková – doporučuji, aby výdej finančních prostředků byl vázán na určitou
věc, je třeba stanovit přesnější pravidla
starosta – rozpočtové opatření provede rada městyse, to znamená – schválí – vydá a pak
předloží ke schválení zastupitelstvu. Zastupitelstvo bude o dané věci vždy vědět.
L. Kratochvíl – jde především o pružné řešení mimořádných výdajů
MVDr. J. Myslivečková – pokud se čerpají finanční prostředky z rezervy, je třeba, aby byla
stanovena pravidla
starosta – je to standardní situace, která se stávala celá léta a v podstatě ji ani jinak řešit
nelze. Starosta dále podal upravený návrh na delegování pravomoci k provedení
rozpočtového opatření do částky 250.000,- Kč u investičních akcí a do částky 50.000,- Kč
u neinvestičních akcí
MVDr. J. Myslivečková – opakuji, že je nutné, aby zastupitelé o všem věděli
starosta - u nás se nestává, že by o něčem zastupitelé nevěděli. Informace dostávají
všichni zastupitelé, minimálně formou zápisů z rady, a pokud zastupitel požaduje jiné
informace, úřad mu je poskytne.
Po ukončení rozpravy vyzval starosta zastupitele k hlasování o usnesení č. 2013/4.9.
Usnesení č.: 2013/4.9.
ZM deleguje na Radu městyse pravomoc provést rozpočtové opatření do částky 250.000 Kč u
investičních akcí a do částky 50.000 Kč u neinvestičních akcí.
Hlasováním – 9 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 1 člen zastupitelstva se
hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2013/4.9. schváleno.
Starosta vysvětlil potřebnost projednání návrhu následujícího usnesení č. 2013/4.10. – uvolnění
částky 2.403.890 Kč na stavební práce na rekonstrukci ulice Nádražní. Pokud se navrhované
usnesení neodsouhlasí, nemohli bychom hradit náklady. Dne 4. 7. 2013 končí lhůta pro podávání
námitek pro odvolání. Ve výběrovém řízení na rekonstrukci komunikace Nádražní zakázku
vysoutěžila firma STRABAG.
Starosta otevřel rozpravu – do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Usnesení č. 2013/4.10.
ZM schvaluje uvolnění částky 2.403.890 Kč na stavební práce na rekonstrukci ulice Nádražní.
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesením č. 2013/4.10. schváleno.

7.
-

Všeobecná rozprava
MVDr. J. Myslivečková – upozorňuje na formální chyby v zápise č. 3/2013
starosta – chyby budou opraveny; není třeba formální chyby zápisu řešit na ZM, je možné
požadavky zaslat mailem.
pí Kubešová – dotazuje se, v jaké fázi je přestavba části radnice na MŠ a zda je reálný
předpoklad otevření nové třídy MŠ v září t. r.
starosta – veškerá potřebná vyjádření správců sítí byla předána na MěÚ Čelákovice,
odbor výstavby, nyní čekáme na vydání stavebního povolení

8.
Souhrn usnesení
Po ukončení všeobecné rozpravy přednesl starosta souhrn usnesení.
9.
Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast. Zasedání zastupitelstva městyse bylo ukončeno ve
20.30 hod.
Zapsala: L. Svobodová

Ing. Luboš Valehrach
starosta

ověřovatelé
Helena Dudová

RNDr. Jan Králík, CSc.
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MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ
Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha – východ

SOUHRN USNESENÍ
Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konané dne 30. června 2013
__________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 30. června 2013 přijalo tato usnesení:
Usnesení č.: 2013/4.1.
ZM schvaluje program zasedání
Usnesení č.: 2013/4.2.
ZM schvaluje zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse č. 3/2013 ze dne 16.5.2013
Usnesení č.: 2013/4.3.
ZM schvaluje účetní závěrku městyse Lázně Toušeň za rok 2012 bez výhrad.
Usnesení č.: 2013/4.4.
ZM schvaluje Závěrečný účet městyse Lázně Toušeň za rok 2012 bez výhrad.
Usnesení č.: 2013/4.5.
ZM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lázně Toušeň za rok 2012 s výhradami
zde uvedenými.
Usnesení č.: 2013/4.6.
ZM bere na vědomí přijetí nápravných opatření k uvedeným nedostatkům ze Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Lázně Toušeň za rok 2012.
Usnesení č.: 2013/4.7.
ZM deleguje na Radu městyse pravomoc provedení rozpočtového opatření v závěru roku v závazných
ukazatelích na skutečnost. Provedené rozpočtové opatření bude schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Usnesení č.: 2013/4.8.
ZM deleguje na starostu pravomoc k podání žádosti o dotace.
Usnesení č.: 2013/4.9.
ZM deleguje na Radu městyse pravomoc provést rozpočtové opatření do částky 250.000 Kč u investičních
akcí a do výše 50.000 Kč u neinvestičních akcí.
Usnesení č.: 2013/4.10.
ZM souhlasí s uvolněním částky 2.403.890 Kč na stavební práce na rekonstrukci ulice Nádražní.
Ing. Luboš Valehrach
starosta

ověřovatelé:
Helena Dudová

RNDr. Jan Králík, CSc.
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