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

Zápis č. 7/2014
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17. 12. 2014
od 19.00 hodin v zasedací síni Skleněné vily v Lázních Toušeni
______________________________________________________________________________
Přítomni:

Mgr. Martin Černý, RNDr. Jan Králík, CSc., Hana Němečková, MUDr. Jiří Ranc,
Ivana Studničková, Ludmila Svobodová, Jaroslav Tihon, Ing. Luboš Valehrach,
Ing. Zbyněk Vít, Bc. Richard Vomastek, Mgr. Věra Vrbíková, Miroslav Zadák

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané:

Luděk Fidranský, MVDr. Jitka Myslivečková, Daniela Rystonová
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Program jednání:
1.
Projednání a schválení programu zasedání
2.
Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 6/2014 ze dne 7. 11. 2014
3.
Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
4.
Rozpočtové opatření č. 2/2014
5.
Pověření radě městyse k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2014
6.
Projednání rozpočtu na rok 2015
7.
Projednání a schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
0331/90200/14 mezi Městysem Lázně Toušeň a Hlavním městem Prahou
k pozemkům p.č. 838/1 a 269/2 v k. ú. Lázně Toušeň
8.
Všeobecná rozprava
9.
Souhrn usnesení
10.
Závěr
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 7. zasedání
zastupitelstva městyse bylo řádně svoláno a vyhlášeno oznámením na úřední desce dne 9. 12.
2014. V době zahájení zasedání zastupitelstva bylo přítomno 12 členů zastupitelstva městyse.
Zasedání je usnášeníschopné.
Starosta dle platného jednacího řádu ustanovil zapisovatelku – R. Vaňkovou a ověřovatele
zápisu RNDr. J. Králíka, CSc. a MUDr. J. Rance.
1.
Projednání a schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem zasedání. Oproti vyvěšenému programu se
navrhuje vložit bod 7 – schválení břemenné smlouvy.
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R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/7.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje doplněný program zasedání
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2014/7.1. bylo schváleno
2.

Kontrola zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse č. 6/2014 ze
dne 7. 11. 2014
Zápis byl vyhotoven v zákonné lhůtě a podepsán ověřovateli zápisu bez připomínek. Zápis byl
rozeslán zastupitelům a vyvěšen na úřední desce městyse.
Omylem se na internet a zastupitelům dostala chybná verze s písařskou chybou. Toto bylo
opraveno a následně zastupitelé obdrželi správné znění. Zápis z ustavujícího zasedání je
přiložen.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/7.2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje upravený zápis ze zasedání městyse Lázně Toušeň č. 6/2014
ze dne 7. 11. 2014
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2014/7.2. bylo schváleno
3.

Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Vyhláškou se upravuje poplatek za odpad. Oproti předchozímu roku se nic nemění pro žádného
občana městyse Lázně Toušeň. Změna se týká pouze trvale neobydlených rodinných domů, bytů
a rekreačních objektů. Zde se nově navrhuje zvýšení poplatku za odpad na maximální možnou
výši, tedy 1.000 Kč za objekt. Důvodem je fakt, že zejména v nové zástavbě se nacházejí rodiny,
které využívají odpadový systém městyse, zdržují se zde, ale nejsou zde hlášeny k trvalému
pobytu.
Rozprava:
Mgr. M. Černý – dotazuje se, kolik objektů bude změnou dotčeno
starosta – jedná se o cca 33 objektů
Usnesení č. 2014/7.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2014/7.3. bylo schváleno

4.
Rozpočtové opatření č. 2/2014
Rozpočtové opatření reflektuje na vysoutěžené a dodané produkty z dotací OPŽP – zametací vůz
a podzemní kontejnery. V ostatním se jedná o marginální úpravy.
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R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/7.4.
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 2014/7.4. bylo schváleno
5.
Pověření radě městyse k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2014
Ke konci roku je třeba, aby byl rozpočet čerpán ve výši dle schváleného rozpočtu. Navrhuje se
tedy souhlas s provedením RO v radě městyse ke konci roku tak, aby nemuselo být konáno k
tomuto datu ZM. Zároveň samozřejmě následující ZM RO schválí.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/7.5.
Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse k provedení rozpočtového opatření k 31. 12.
2014
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2014/7.5. bylo schváleno
6.
Projednání rozpočtu na rok 2015
Projednání rozpočtu na rok 2015 uvedl Bc. R. Vomastek. Rozpočet byl řádně a včas vyvěšen.
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. V rozpočtu není zahrnuta investice pro rok 2015 na akci
CikCak (není známa), částka určená k investičním výdajům je bez dalšího uvedena v investiční
rezervě. Jedná se o částku 3.108 tis. Kč. Tato rezerva bude použita na spoluúčast při investici
"Rekonstrukce místních komunikací, Lázně Toušeň – 2. etapa"- CikCak.
Naopak v rozpočtu je plánováno s výdaji (a dotací) na rekonstrukci mateřské školy Nehvizdská. U
té je oproti plánu počítáno s vícepracemi ve výši 500 tis. Kč, a to podle zásady opatrnosti
(některé vícepráce již byly oceněny a vědělo se o nich již před započetím prací – venkovní
požární schodiště).
Další investice, s kterou je počítáno, je investice do budovy základní školy ve výši 450 tis. Kč, a to
na rekonstrukci elektroinstalace (2. etapa) ve výši cca 200 tis. Kč a zbytek na výměnu oken.
Prozatím je počítáno s provozním příspěvkem na činnost školy ve výši 840 tis. Kč. Tato částka
může být korigována s ohledem na snížené náklady na vytápění a spotřebu elektřiny v budově
Nehvizdská po dobu rekonstrukce (náklady ve Skleněné vile jdou k tíži městyse, stejně jako
některé náklady v bufetu).
R o z p r a v a:
Mgr. M. Černý – doplňuje, že rekonstrukci elektrorozvodů je nutné realizovat na etapy
starosta – doplňuje, že je třeba zvýšit příjmy o cca 11,3 mil. Kč na „Pavouka“, jelikož
dojde k proplacení dotace
RNDr. J. Králík, CSc. – vznáší dotaz, zda je nutné hradit investiční výdaje ještě v roce 2014
H. Dudová – ptá se, zda systém úhrady výdajů musí být takto nastaven
starosta – vše se řídí dle toho, jak přicházejí platby od ROP
Ing. Zb. Vít – dotazuje se, zda rekonstrukce chodníku v ulici Nehvizdská byla součástí akce
Rekonstrukce místních komunikací – 1. etapa
starosta – odpovídá – rekonstrukce chodníku v ulici Nehvizdské nebyla součástí projektu
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Usnesení č. 2014/7.6.
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet na rok 2015
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2014/7.6. bylo schváleno
7.

Projednání a schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 0331/90200/14
mezi Městysem Lázně Toušeň a Hlavním městem Prahou k pozemkům p.č. 838/1 a
269/2 v k.ú. Lázně Toušeň
Starosta vysvětlil důvody projednání smlouvy - jedná se o věcné břemeno elektrického vedení v
lokalitě ke školnímu statku, až do vodárenského domečku – rekonstrukce kabelu. Smlouva o
smlouvě budoucí byla uzavřena radou městyse v srpnu 2013. Kromě úplaty za věcné břemeno
uhradila PVS také poplatek za zábor veřejného prostranství v několikanásobné výši.
R o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2014/7.7.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
0331/90200/14 mezi Městysem Lázně Toušeň a Hlavním městem Prahou k pozemkům p.č.
838/1 a 269/2 v k.ú. Lázně Toušeň
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2014/7.7. bylo schváleno
8. Všeobecná rozprava
8.1. Přijetí provozního úvěru ve výši 6.500.000 Kč a 8.500.000 Kč od Komerční banky a.s.
starosta – uvedl projednání přijetí provozních úvěrů ve výši 6.500.000 Kč a ve výši 8.500.000 Kč
od Komerční banky a.s. Přijetí provozních úvěrů je třeba projednat v předstihu z toho důvodu,
že neznáme termín příjmu finančních prostředků od ROP na rekonstrukce komunikací a
přestavbu MŠ
R o z p r a v a:
Ing. Zb. Vít – mluvilo se o částce 4 mil. Kč – nyní je uváděna částka 6 mil. Kč
J. Tihon – dotazuje se, zda byla chyba, že spol. TAQ vystavila pouze tři faktury
starosta – vysvětluje způsob fakturace v souvislosti s podmínkami Smlouvy s ROP
Bc. R. Vomastek – informuje o výši finančních prostředků na účtech
Starosta předložil návrhy usnesení:
Usnesení č. 2014/7.8.
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí provozního úvěru do výše 6.500.000 Kč na krytí
výdajů, souvisejících s financováním akce „Rekonstrukce místních komunikací – 1.etapa“.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2014/7.8. bylo schváleno

Usnesení č. 2014/7.9.
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí provozního úvěru do výše 8.500.000 Kč na krytí
výdajů, souvisejících s financováním akce „Rozšíření a zkvalitnění kapacit MŠ Nehvizdská,
Lázně Toušeň“.
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Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2014/7.9. bylo schváleno
Po hlasování pokračovala všeobecná rozprava:
-

-

-

RNDr.J.Králík, CSc. - proč vyhláška o odpadech je vedena pod č. 2/2014
J.Králík - mají všichni podnikatelé uzavřeny smlouvy se spol. AVE
starosta- vysvětluje číslování vyhlášek, kdo z podnikatelů má uzavřenou smlouvu se spol.
AVE, lze zjistit
M. Choděra – ptá se, zda budou odstraněny venkovní kontejnery, dále se dotazuje na
možnost umístění veřejného osvětlení mezi ulicí Pražská a nádražím, upozorňuje na
větve stromů, které rostou na pozemku lázeňského parku
starosta – venkovní kontejnery budou umístěny na jiná potřebná místa, světlo k nádraží
se již řešilo před lety, pozemek je ve vlastnictví Českých drah, pozemkem vedou drážní
kabely, jednání mohou být obnovena, o úpravu větví požádá městys Slatinné lázně
Ing. Kuncl – jaká je situace ve věci realizace přechodu přes trať z lokality Nad Tratí do
ulice Cukrovarská
M. Zadák – odpovídá – společnost, která zajišťuje zpracování projektové dokumentace
pro České dráhy, zahrnula přechod pro pěší do celkové dokumentace – revitalizace trati,
městys bude žádat o přizvání k jednání o řešení přechodu

9.
Souhrn usnesení
Starosta přednesl souhrn usnesení.
10.
Závěr
Zasedání zastupitelstva městyse ukončil starosta. Zasedání bylo ukončeno ve 20.15 hod.

Zapsala: R.Vaňková

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

Ověřovatelé zápisu:
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 17.prosince 2014
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 17. prosince 2014 přijalo tato
usnesení:
Usnesení č. 2014/7.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje doplněný program zasedání
Usnesení č. 2014/7.2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje upravený zápis ze zasedání městyse Lázně Toušeň č.
6/2014 ze dne 7.11.2014.
Usnesení č. 2014/7.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 2014/7.4.
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014
Usnesení č. 2014/7.5.
Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse k provedení rozpočtového opatření k
31.12.2014
Usnesení č. 2014/7.6.
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet na rok 2015
Usnesení č. 2014/7.7.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
0331/90200/14 mezi Městysem Lázně Toušeň a Hlavním městem Prahou k pozemkům
p.č. 838/1 a 269/2 v k.ú. Lázně Toušeň
Usnesení č. 2014/7.8.
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí provozního úvěru do výše 6.500.000 Kč na krytí
výdajů, souvisejících s financováním akce „Rekonstrukce místních komunikací – 1.etapa“.
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Usnesení č. 2014/7.9.
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí provozního úvěru do výše 8.500.000 Kč na krytí
výdajů, souvisejících s financováním akce „Rozšíření a zkvalitnění kapacit MŠ Nehvizdská,
Lázně Toušeň“.

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Jan Králík, CSc.

MUDr. Jiří Ranc
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