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

Zápis č. 5/2014
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17.9. 2014
od 19.00 hodin v zasedací síni Skleněné vily v Lázních Toušeni
______________________________________________________________________________
Přítomni:

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

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané:

Ing. Jiří Duchoň, 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. 4/2014 ze dne 3.7.2014
4. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ distribuce
číslo IV-12-6000580/1 - Lázně Toušeň, KVN TS a KNN pro 27+ 19 RD
5. Projednání nájemní smlouvy plynárenského zařízení – stavba „ Lázně Toušeň-lok. Pod
Tratí, ul. Cukrovarská“- STL – DN,50 – 216,06 m, přípojky DN,32 – 31,76 m a DN,25 –
94,99 m –celkem 15 ks
6. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ distribuce
číslo IV-12-6003557/001 - Lázně Toušeň, U hřiště obnova vedení NN
7. Schválení přijetí dotace na rekonstrukci místních komunikací - II. etapa
8. Schválení přijetí dotace na pořízení zametací techniky
9. Všeobecná rozprava
10. Souhrn usnesení
11. 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. Uvedl, že 5. Zasedání
zastupitelstva městyse bylo řádně svoláno a vyhlášeno oznámením na úřední desce dne
9.9.2014. V době zahájení zasedání zastupitelstva bylo přítomno 11 členů zastupitelstva městyse
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( L.Konopka oznámil, že A. Lerch se dostaví později, starosta konstatoval, že MVDr. J.
Myslivečková zřejmě přijde také později, neboť tak činí pravidelně). Zasedání je
usnášeníschopné.
Starosta dle platného jednacího řádu ustanovil zapisovatelku – L.Svobodovou a ověřovatele
zápisu p. L.Konopku a I.Studničkovou.
2.
Projednání a schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem zasedání. Zastupitelé obdrželi program
zasedání doplněný o bod č. 6 (VB – ČEZ – U Hřiště). K programu zasedání starosta otevřel
rozpravu. V 19.03 se dostavil A.Lerch.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/5.1.
ZM schvaluje program zasedání
Hlasováním – 12 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/5.1. schváleno.
3.
Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 4/2014 ze dne 3.7.2014
Zápis byl vyhotoven v zákonné lhůtě a podepsán ověřovateli zápisu bez připomínek. Zápis byl
rozeslán zastupitelům a vyvěšen na úřední desce městyse. Ke kontrole zápisu starosta otevřel
rozpravu.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta konstatoval, že zápis je považován za schválený.
4.

Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ distribuce
číslo IV-12-6000580/1 - Lázně Toušeň, KVN TS a KNN pro 27+ 19 RD
Starosta vysvětlil, že se jedná o pozemky pro výstavbu RD u ing. Cinka. Městys tehdy povolil na
svých pozemcích v úvozu vést kabely VN a NN pro zasíťování domů. ČEZ však do původní
smlouvy opomněl uvést pozemek p.č. 290, kterým kabely vedou. K bodu č. 4 byla otevřena
rozprava.
R o z p r a v a:
ing. M.Cinek – uvedl, že zákres na předloženém snímku od ČEZ nesouhlasí s projektovou
dokumentací a doporučuje smlouvu vrátit spol. ČEZ k upřesnění zákresu skutečného
provedení stavby.
V 19.08 se dostavila MVDr. J.Myslivečková
Usnesení č. 2014/5.2.
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ distribuce číslo IV-126000580/1 - Lázně Toušeň, KVN TS a KNN pro 27+ 19 RD ZM odkládá na první řádné zasedání
nového zastupitelstva městyse.
Hlasováním – 13 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/5.2. schváleno.
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5.

Projednání nájemní smlouvy plynárenského zařízení – stavba „ Lázně Toušeň-lok. Pod
Tratí, ul. Cukrovarská“- STL – DN,50 – 216,06 m, přípojky DN,32 – 31,76 m a DN,25 –
94,99 m –celkem 15 ks
Starosta uvedl - jedná se o dosud nepřevedené části plynového vedení. Zvyšuje se cena nájmu
(původně cca 2.500 Kč). Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce dne 11.8.2014.
Nabídku/návrh smlouvy podal RWE. Dále bude jednáno s RWE o možném odkupu zařízení.
K bodu č. 5 byla otevřena rozprava.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/5.3.
ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy plynárenského zařízení – stavba „ Lázně Toušeň-lok.
Pod Tratí, ul. Cukrovarská“- STL – DN,50 – 216,06 m, přípojky DN,32 – 31,76 m a DN,25 – 94,99
m –celkem 15 ks se společností RWE.
Hlasováním – 13 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/5.3. schváleno.
6.

Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ distribuce
číslo IV-12-6003557/001 - Lázně Toušeň, U hřiště obnova vedení NN
Starosta uvedl - jedná se o obnovu NN lokalita U Hřiště. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene byla uzavřena dne 7.4.2011.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/5.4.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ distribuce číslo IV-126003557/001 - Lázně Toušeň, U hřiště obnova vedení NN
Hlasováním – 13 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/5.4. schváleno.
7.
Schválení přijetí dotace na rekonstrukci místních komunikací - II. etapa
Starosta seznámil přítomné s obsahem projektu. Jedná se o dotaci na projekt tzv. "Cik-Cak", tedy
rekonstrukce 10 místních komunikací:
U Cihelny,U Sokolovny II. (část od Nehvizdské směr na Čelákovice), Na Hradisku, Na Stráni,
Poštovní, Na Nábřeží (část mezi Káranská – Poštovní), U Hřiště, Pod Pomníkem, Na Ostrůvku,
Na Krétě. Součástí rekonstrukce je rekonstrukce silnice, chodníků, vjezdů. Přitom dojde k
rekonstrukci VO. Dotace činí 20.000.000 Kč, celkové náklady cca 32.141.640,60 Kč + cca
4.000.000 Kč na neuznatelné náklady. Délka komunikací přesahuje 2 km – podmínka dotace.
Městys Lázně Toušeň uspěl v přiznání dotace z 38 žadatelů na 6. místě. Starosta informoval o
zajištění a předprojednání výhodných podmínek profinancování s úrokem cca 2,6 %. Dle
rozpočtového výhledu má Městys k dispozici ročně částku cca 4 mil. Kč, takže v roce 2017 bude
úvěr pokrytý. Starosta otevřel rozpravu.
R o z p r a v a:
ing. Z.Vít – podporuji, aby se rekonstruovali komunikace, všechny ale rekonstrukci
nepotřebují. Byli jsme postaveni před hotovou věc.
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starosta – vysvětluje důvody pro výběr 10 ulic – splnění potřebných kriterií přiznání
dotace, městys je schopen projekt realizovat, jedná se o mimořádnou příležitost, která se
nemusí opakovat
ing. Z.Vít – jedná se o úvěr ve výši 16 mil Kč, očekával bych předložení finančního krytí
dostatečně dopředu
starosta - finanční krytí není možné do podrobností dopředu naplánovat, jelikož ještě ani
nezačala soutěž na veřejnou zakázku. Z rozpočtu roku 2013 i 2014 plyne, že městys má
na investice, po oproštění od mandatorních výdajů, částku 5 mil. Kč. Toto je patrné z
rozpočtu městyse, není k tomu potřeba cokoli dodávat. Při splátce úvěru 4 mil. Kč zbude
dostatek financí na menší potřebné investice. Přesný harmonogram je možné předložit
až po vysoutežení.
starosta – náklady rekonstrukce ve výši 32 mil Kč budou podstatně nižší po provedení
soutěže na dodavatele stavby, dá se předpokládat, že stavba se vysoutěží za nižší částku,
neuznatelné náklady budou činit 4 mil. Kč. Maximální částka dotace činí 20 mil. Kč
ing. Z. Vít – podle tabulky, kterou si stáhnul z internetu městys získal nižší procentickou
dotaci, než ostatní obce.
starosta vysvětluje proces financování – výše dotace, kterou obdrželi ostatní obce činí
přes 80 %, avšak bude se jim krátit vzhledem k tomu, že vyšší dotaci obce získat
nemohou. Nám se krátit nebude, je zřejmé, že stavební práce se vysoutěží o 20 - 25 %
méně, třeba za 26 mil. Kč. Pak se dostáváme na potřebnou částku dotace.
ing. Z.Vít - to se nebude dotace krátit?
starosta - nikoli. Pro dotaci jsou rozhodující kritéria financování max. tuším 82,5 %
dotace, ale nejvýše 20.000.000 Kč. Po snížení ceny bude kritérium stále zachováno,
dotace nám se nekrátí. Dokud není stavba vysoutěžená, neznáme konečnou částku
MVDr. J.Myslivečková – jedná se o akci za 16 mil z naší pokladny, jak jsem si spočítala, na
všechny akce potřebujeme 26 mil Kč, jedná se mi to, aby zbyly peníze na katastrofické
věci
starosta – opětovně sděluje, že se splátkou 4 mil Kč/rok má městys každoroční finanční
rezervu ve výši 1 mil. Kč. Vlastní zdroje na přiznané dotace – přístavba MŠ, Rekonstrukce
MK I (Pavouk), zametací vůz i podzemní kontejnery má městys zajištěny. Všichni si musí
uvědomit, že se jedná o průběžné financování. Městys si tedy bude brát úvěr pouze na
rekonstrukce MK II (Cik-Cak)
A. Lerch – diskutujeme o částce 32 mil Kč, což spadne na nové zastupitelstvo, které třeba
nebude chtít akce realizovat
starosta – je třeba urychleně zahájit výběrové řízení, konečná částka tak může být známa
do konce roku 2014
A. Lerch – už se stalo, že bylo řečeno – cena MŠ v budově radnice bude činit 750 tis. Kč,
pak částka činila 1,6 mil. Kč a proto se zdržím hlasování
starosta – jak již bylo na předchozích zasedáních uváděno, první odhad výdajů na
vybudování třídy MŠ v budově úřadu vycházel z kubatury, jednalo se o částku 750 tis. Kč.
Byl to zcela orientační odhad, bez projektové dokumentace. Bylo třeba rychle jednat,
abychom školku měli. Teprve po schválení se podnikaly ostatní kroky a zhotovovala se
projektová dokumentace; tím se cena upřesnila. Zde je to absolutně odlišné, slučujete
dvě neslučitelné věci.
p.Hellinger – když se bude splácet úrok nebude se nic dělat, potřebujeme opravit naši
ulici a odstranit to, co teče od p. Červinky
p.Polách – až budeme mít vytopené sklepy, bude vše hradit úřad městyse, městys dal
souhlas p. Červinkovi se stavbou, je potřeba vybudovat drenáž, aby odtekla voda

4

-

-

-

-

-

starosta – stížnost p.Polacha na dešťovou vodu přicházející od p. Červinky slyší poprvé,
občanům p. Červinka vyhověl v rozšíření komunikace i zásypu štěrkem. Pokud je zde další
problém, je třeba aby p. Polach přišel na jednání na Úřad městyse
J.Tihon – zde se nejedná o drenáž
p. Šedová – je pro akci CikCak termín od kdy do kdy bude realizována, bude v souvislosti
s projektem upravena zeleň na nábřeží ?
starosta – realizace projektu bude ukončena v červnu 2015, zeleň na nábřeží upravována
v souvislosti s projektem nebude - bude řešeno jinými způsoby
L.Kratochvíl – úřad městyse osloví Povodí Labe ve věci úpravy zeleně
ing. Kuncl – termín je napjatý, pokud se nedodrží hrozí ztráta dotace ? Druhá otázka – dá
se termín dokončení MŠ stihnout do dubna 2015 ?
starosta – v případě 10 ulic je rekonstrukce prováděna v několika ulicích současně,
dodavatelská firma zná termín, který v případě nenadálých událostí lze prodloužit,
finanční prostředky na akci musí být zúčtovány dokonce roku 2015. Ohledně přístavby
MŠ obdržela výběrová komise 7 nabídek a co nejdříve se začne s pracemi. Opět, vítězná
firma zná termíny a počítá s nimi.
ing.Potočiar – jaké byly investiční prostředky v minulých letech
starosta – z předpokladu příjmů odečteme mandatorní výdaje a zůstanou finance na
investice. Na investice zůstává částka cca 5 mil. Kč, díky změně RUD. Kolik byly investice v
minulém roce nyní neví, musel by to spočítat. Nicméně je to vůbec nesouvisí s
projednávaným bodem, a to ani okrajově
MVDr. Myslivečková - já to náhodou vím, mám to spočítané. Investice činily 7 mil. Kč
starosta - je to možné, ale nechápu relevanci tohoto údaje
ing. Potočiar – ptá se – jak to chcete udělat, když říkáte, že vše bude splaceno do konce
roku 2017, nevychází to
starosta – znovu opakuje, že na financování akcí potřebujeme částku ve výši cca 16 mil.
Kč, ale úvěr 12 mil. Kč – každý rok můžeme uvolnit částku 4 mil. Kč na splátku úvěru
(samozřejmě bez úroky), do konce letošního roku obdrží městys platby z dotací a k
31.12.2014 budeme mít vlastní finanční zdroje cca 6 mil. Kč, kumuluje se zde 5 dotací a
výdaje dostaneme zpět po jejich proúčtování
ing. Z.Vít – závěr pro mne je, že je to vše extrémní částka a zatížíme další volební období
p.Tesařová – je to tak důležité rekonstruovat všechny jmenované ulice ?

Usnesení č. 2014/5.5.
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 20.000.000,00 Kč a
schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 12 141 640,60 Kč, odpovídající spolufinancování
projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Lázních Toušeň - II. etapa“, reg. č.
CZ.1.15/1.1.00/85.01957.
Hlasováním – 9 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, hlasování se zdrželi 4
členové zastupitelstva městyse ( na vlastní žádost se uvádějí jména – A. Lerch, L. Konopka,
MVDr. J.Myslivečková a ing. Z. Vít) - bylo usnesení č. 2014/5.5. schváleno.
8. Schválení přijetí dotace na pořízení zametací techniky
Starosta uvedl - získali jsme dotaci na pořízení zametací techniky + příslušenství. Cena projektu
2.744.000 Kč (stroj 2.541.000 Kč). Dotace činí 90 % způsobilých výdajů, tedy 2.401.200 Kč.
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Dotace musí být profinancována do konce listopadu 2014. VŘ již probíhá, nabídky byly podány,
obálky jsou otevřeny. Dosud není znám vítěz.
R o z p r a v a:
MVDr.J.Myslivečková – je stroj určen na silnice nebo i na chodníky ?
starosta – šíře stroje je 1,2 m – projede i chodníky
Ing.Z.Vít – co je zahrnuto v ceně ?
starosta – v ceně je zařízení na suché a mokré čištění, chceme pořídit část sekačky
A. Lerch – kolik stojí zimní výbava
starosta – zimní radlice stojí cca 40 - 60 tis. Kč podle toho, zda je rovná či šípová
L.Konopka – existuje odhad ročních nákladů na toto zařízení, jaké jsou provozní náklady,
má městys personál, který bude schopen se strojem pracovat ?
starosta – roční náklady zatím neznáme, nebudou se lišit od současných nákladů na
techniku, spíše očekáváme jejich pokles. Speciální personální obsazení není třeba a v
personálním obsazení bude úspora ruční práce.
A.Lerch – je v ČR servis ?
starosta - ano, to byla jedna z podmínek výběrového řízení.
Usnesení č. 2014/5.6.
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy s Operačním programem
životní prostředí na projekt "Snížení prašnosti v Lázních Toušeň - Městys Lázně Toušeň 14226102 - CZ.1.02/2.1.00/14.26150 - 28922365" ve výši 2.401.200 Kč a zavazuje se uhradit
spoluúčast ve výši 15 % hodnoty projektu.
Hlasováním – 13 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/5.6. schváleno.
9. Všeobecná rozprava
starosta seznámil přítomné se žádostí spol. Alfa Plan s.r.o. a požádal zastupitele o
projednání žádosti Společnosti Alfa Plan s.r.o. (zast. fi Windows Holding a.s.) o kácení
náletových i některých nenáletových dřevin v oblasti u Vekra - panelák za účelem
výstavby haly pro výrobu skleněných výplní. Rozhodování není věcí ZM, ale RM (ÚM),
nicméně vzhledem k rozsahu je předkládáno ZM. Městys určí náhradní výsadbu za
pokácené stromy. Pozemky se nacházejí v industriální zóně. Vzhledem k tomu, že se
jedná o rozsáhlý zásah je věc předkládána zastupitelstvu městyse.
A. Lerch – nebude výroba skel hlučná a prašná – může obec věc ovlivnit ?
starosta – obec se bude vyjadřovat k projektu stavby, vzniknou nová pracovní místa,
investiční náklady spol. budou činit cca 70 mil Kč
L.Konopka – má obec možnost uplatnit připomínku aby kamiony vjíždějící do areálu měli
lepší příjezd a výjezd
starosta – obec vznese připomínku k odboru dopravy
Ing.Z.Vít – ptá se zda musí být náhradní výsadba na dotčeném pozemku
starosta – obec určí místo náhradní výsadby, ta může být kdekoli v obci s výhledem např.
do 2 let
Po ukončení rozpravy starosta vyzval zastupitele k hlasování a přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2014/5.7.
Zastupitelstvo městyse pověřuje úřad městyse k vydání rozhodnutí o kácení dřevin mimo les a
stanovení náhradní výsadby pro společnost Windows Holding a.s.
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Hlasováním – 13 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2014/5.7. schváleno.
Po hlasování pokračovala všeobecná rozprava.
MVDr. J.Myslivečková – nový uklízecí stroj bude parkovat v hasičárně ? Mělo by se něco
dělat s hasičárnou. Zaměstnanci tam jsou v otřesných podmínkách.
starosta – bude-li možnost získat dotaci na rekonstrukci hasičárny, městys o dotaci
požádá, předpokládaný výdaj činí ca 1,5 mil. Kč. Projekt je již zpracován.
ing. Kuncl – u Kabelína je shromážděn stavební materiál
starosta – jedná se o soukromý pozemek
10.
Souhrn usnesení
Starosta přednesl Souhrn usnesení.
11.
Závěr
Před ukončením zasedání zastupitelstva městyse starosta provedl zhodnocení uplynulého
volebního období.
„Vážení zastupitelé, dámy a pánové,
s končícím volebním obdobím nastává čas na krátkou rekapitulaci zastupitelstva za uplynulé
volební období.
Uplynulé volební období bylo poznamenáno poněkud pro Toušeň neobvyklou změnou ve
vedení městyse. I přesto, že se zastupitelstvo rozštěpilo na dva tábory, a i přesto, že opoziční
tábor neustále házel mé osobně a mým kolegům klacky pod nohy, si dovolím všem zastupitelům
za jejich práci v zastupitelstvu městyse poděkovat. Zda práce Vás zastupitelů byla pro obec
přínosem, či nikoli ponechávám na zvážení a na svědomí jednotlivých zastupitelů. Nehodlám se
snižovat ve své řeči na závěr k atakům jmenovitě na jednotlivé zastupitele tak, jak to činila
bývalá starostka městyse při svém odvolacím monologu. Je svědomím každého zastupitele, zda
vykonával svou funkci v zastupitelstvu čestně, svědomitě a nezištně ve prospěch celé naší obce a
jejích občanů. Věřím, že tomu tak bylo.
Vedení městyse Lázně Toušeň a jeho zastupitelstvo v právě končícím volebním období získalo
pro městys rekordní objem dotací - téměř 49 milionů Kč. A bude záležet jen a jen na nově
zvoleném vedení obce, a na novém zastupitelstvu, zda se nezaleknou hozené rukavice
současného zastupitelstva, a využijí tvrdě vydobyté dotace k rozvoji a blahu celé naší obce a
nebo se sklopenými sluchy dotace na poslední chvíli odřeknou jako nereálné či je samotné
zatěžující a obtěžující.
Jen pro upřesnění. Městys Lázně Toušeň se stal největším příjemcem dotací na hlavu ve
Středočeském kraji, a to bez ohledu na sarkastické vyjádření jednoho nejmenovaného
zastupitele našeho zastupitelstva na zasedání v lednu 2013. Tehdy, při obhajování rezerv na
účtech padla slova "Kolik si myslíte, že těch dotací získáte?". Malá obec, tvořící přesně 1 promili
obyvatel Středočeského kraje, získala 4 % všech dotací, které v námi oslovených výzvách byly za
poslední 2 roky určeny pro celý Středočeský kraj...
Každopádně již nekandidujícím zastupitelům - paní Daně Šajnové a pánům Ing. Františku
Barešovi a Ing. Jiřímu Duchoňovi přeji mnoho štěstí v občanském a rodinném životě. Ostatním
zastupitelům přeji mnoho úspěchů v komunálních volbách. Všem občanům Toušeně přeji
šťastnou ruku při výběru budoucí reprezentace městyse - budeme jí všichni bezpochyby
potřebovat.
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Dámy a pánové, děkuji Vám za spolupráci. Byla, minimálně pro mne, velkým přínosem.“
______________________________________________________________________________
V průběhu závěrečné řeči starosty opustil zasedací místnost ing. Z.Vít.
Zasedání zastupitelstva městyse bylo ukončeno v 20. 35 hod.
Zapsala: L. Svobodová

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

ověřovatelé:

Libor Konopka

Ivana Studničková
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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 17. září 2014
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 17. září 2014 přijalo tato usnesení:

Usnesení č. 2014/5.1.
ZM schvaluje program zasedání
Usnesení č. 2014/5.2.
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ distribuce číslo IV-126000580/1 - Lázně Toušeň, KVN TS a KNN pro 27+ 19 RD ZM o d k l á d á na první řádné
zasedání nového zastupitelstva městyse.
Usnesení č. 2014/5.3.
ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy plynárenského zařízení – stavba „ Lázně Toušeň-lok.
Pod Tratí, ul. Cukrovarská“- STL – DN,50 – 216,06 m, přípojky DN,32 – 31,76 m a DN,25 – 94,99
m –celkem 15 ks se společností RWE.
Usnesení č. 2014/5.4.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ distribuce číslo IV-126003557/001 - Lázně Toušeň, U hřiště obnova vedení NN
Usnesení č. 2014/5.5.
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 20.000.000,00
Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 12 141 640,60 Kč, odpovídající
spolufinancování projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Lázních Toušeň - II. etapa“,
reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01957.

Usnesení č. 2014/5.6.
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy s Operačním programem
životní prostředí na projekt "Snížení prašnosti v Lázních Toušeň - Městys Lázně Toušeň 14226102 - CZ.1.02/2.1.00/14.26150 - 28922365" ve výši 2.401.200 Kč a zavazuje se uhradit
spoluúčast ve výši 15 % hodnoty projektu.
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Usnesení č. 2014/5.7.
Zastupitelstvo městyse pověřuje úřad městyse k vydání rozhodnutí o kácení dřevin mimo les a
stanovení náhradní výsadby pro společnost Windows Holding a.s.

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

ověřovatelé:

Libor Konopka

Ivana Studničková
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