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

Zápis č. 7/2013
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 18.12.2013
od 19.00 hodin v zasedací síni Skleněné vily v Lázních Toušeni
______________________________________________________________________________
Přítomni:

Ing. František Bareš, Ing. Michal Cinek, Ing. Jiří Duchoň, Bc. Jan Freudl,
Libor Konopka, Ladislav Kratochvíl, Aleš Lerch, MVDr. Jitka Myslivečková,
Ivana Studničková, Dana Šajnová, Milan Šulc, Jaroslav Tihon, Ing. Luboš Valehrach,
Mgr.Věra Vojtíšková, Ing. Zbyněk Vít

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané:

7

Schválený program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Projednání a schválení programu zasedání
Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 6/2013 ze dne 24.10.2013
Zpráva o činnosti rady za uplynulé období a Zpráva o investicích za rok 2013
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014
Pověření radě městyse k provedení rozpočtového opatření k 31.12.2013
Schválení smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na
rok 2014
8. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností RWE GasNet, s.r.o. IČ:
27295567 a městysem Lázně Toušeň, k dotčeným pozemkům parc.č. 44/5 a 42/6 v k.ú. Lázně
Toušeň
9. Zprávy o činnosti pracovních komisí rady městyse
- Zpráva o činnosti komise školské a sociální
- Zpráva o činnosti komise pro sport a kulturu
- Zpráva komise výstavby, životního prostředí a lázeňské

10. Změna jednacího řádu zastupitelstva od 1.1.2014 (čl. X. bod 3, 4)
11. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. Schválení podání žádosti a souhlasu s přijetím dotace - Rekonstrukce ulice Zápská
13. Schválení podání žádosti a souhlasu s přijetím dotace - Rekonstrukce domu technických služeb "hasičárna"
14. Schválení Strategického plánu rozvoje území městyse Lázně Toušeň pro roky 2014 - 2024
15. Všeobecná rozpravy
16. Souhrn usnesení
17. Závěr
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1.
Zahájení
Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta ing. L. Valehrach. Zasedání zastupitelstva
městyse bylo řádně svoláno a vyhlášeno vyvěšením na úřední desce. Bylo přítomno 15 členů
zastupitelstva městyse – zasedání je usnášeníschopné.
Starosta podle platného jednacího řádu ustanovil zapisovatelku – L. Svobodovou a ověřovatele
zápisu I.Studničkovou a L. Konopku.
2.
Projednání a schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s výše uvedeným programem zasedání zastupitelstva a podal návrh
na rozšíření programu o nový bod č. 14 – Projednání Strategického plánu rozvoje území městyse
Lázně Toušeň pro období 2014 – 2024. Podkladový materiál včetně komentáře obdrželi
zastupitelé e-mailem. K návrhu rozšířeného programu zasedání starosta otevřel rozpravu.
rozpr ava:
ing.J.Duchoň – má připomínku k bodu 12 a 13 – schválení přijetí dotací – nemělo by se
nejdříve projednat schválení žádosti?
starosta – vysvětluje, že se jedná o danou formulaci tak, jak je uvedeno v programu
MVDr.J.Myslivečková – nemůže daná formulace obsahovat obojí – žádost a přijetí?
starosta - doplňuje, že hlasováno bude v konkrétních bodech o obojím
ing.J.Duchoň – ve Vysvětlení k podkladům zní formulace jinak než v návrhu usnesení.
Další připomínku má k navrhovanému bodu 14/ - k tomuto bodu jsem nedostal materiál,
odmítám projednávat něco, co není k dispozici, je pak otázkou proč sem chodíme.
starosta – materiál byl rozeslán elektronicky všem zastupitelům, dokonce dvakrát
A.Lerch - ke strategickému plánu – materiál byl poslán v pátek v 05.30 ráno, našel jsem
jej večer a jednání bylo svoláno na sobotu, vše vyznělo tak, že jsem nebyl žádaný.
Materiál byl poslán několik hodin předem, nemám čas a starám se o rodinu.
Starosta – na materiálu jsem zpracoval sám, osobně, 4 týdny jsem na něm pracoval o své
řádné dovolené. První návrh byl konzultován s RNDr. J.Králíkem, CSc. a po korekcích Vám
byl zaslán. Zaslán byl i komisím, výborům a představitelům spolků. Ve čtvrtek 12.12. jsme
materiál doladili – všichni se mohli zúčastnit schůzky v sobotu tak, aby to bylo přijatelné
pro nejširší odbornou veřejnost. Řada z oslovených toto využila. Zastupitelé dostali
možnost zaslat své připomínky ještě také mailem. Dosud nikdo nereagoval.
M.Šulc vznesl nemístnou připomínku vůči starostovi
starosta – podotýká k M.Šulcovi, že jej urazil. Zpracoval jsem dokument, napsal jsem, aby
se každý vyjádřil – nevyjádřil se nikdo z těch, co tu oponují, nikdo neposlal žádnou
připomínku.
ing. J.Duchoň – to, co starosta říká postrádá smysl – 35 stránek starosta zpracovával 4
týdny, ostatní zastupitelé mají jiný program než číst strategický plán
starosta – upozorňuje, že Strategický plán je třeba projednat, jinak jsme znevýhodněni
při žádostech o dotace, a všichni ho obdrželi
ing. J.Duchoň – obrací se na starostu s tím, že starosta je povinen mu materiály posílat
vytištěné
starosta - poznámku odmítá. Podklady obdržel, úřad nebude tisknout rozsáhlý dokument
pro jednoho zastupitele. Je to stejné jako se stavebními projekty apod., také se
zastupitelům netisknou
ing. L.Doubek – vždyť je to jedno, když je třeba věc projednat, tak ji projednejte
ing. J.Duchoň – obrací se na ing. Doubka se slovy „ co se do toho mícháte „
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starosta – upozorňuje ing. Duchoně, že ing. Doubek je občan městyse a může mít
připomínky
ing. J. Duchoň namítá, že ing. Doubek neměl slovo
starosta - slovo uděluje předsedající zasedání, ne ing. Duchoň
A. Lerch – namítá proč se tvoří Strategický plán na poslední chvíli
starosta – vysvětluje, že žádný Strategický plán nebyl tvořen posledních 10 let, nikdo jej
nesestavil, diskutující nyní peskují starostu, že to napravil a Strategický plán zpracoval.
Mohl ho zpracovat kdokoli před ním, pí starostka Myslivečková, nebo třeba i p. Lerch,
jako radní.
MVDr. J. Myslivečková – k dotacím musí být přiložen Strategický plán?
Mgr. V. Vojtíšková - sděluje, že schválený Strategický plán zvýší bodové hodnocení při
žádostech o 5-10 %, navrhuje zanechat této rozpravy a hlasovat o protinávrhu –
nedoplňovat program o projednání Strategického plánu

Starosta vyzval zastupitele k hlasování o protinávrhu nedoplňovat program o projednání
Strategického plánu.
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse proti, nikdo nebyl pro, 7 členů zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželo. Protinávrh nebyl přijat.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení rozšířeného programu zasedání a přednesl
návrh usnesení:
Usnesení č. 2013/7.1.
ZM schvaluje doplněný program zasedání
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, 6 členů zastupitelstva městyse proti, 1 člen
zastupitelstva městyse se hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2013/7.1. schváleno.
3.
Kontrola zápisu a usnesení ze zastupitelstva městyse č. 6/2013 ze dne 24.10.2013
Starosta konstatoval, že Zápis byl vyhotoven v zákonné lhůtě a podepsán ověřovateli zápisu bez
připomínek. Zápis byl vyvěšen na úřední desce městyse.
r o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta oznámil, že v souladu s Jednacím řádem se zápis proti kterému nebyly podány
připomínky považuje za schválený.
4.
Zpráva o činnosti rady za uplynulé období a Zpráva o investicích za rok 2013
Zprávu o činnosti rady městyse za uplynulé období přednesl místostarosta ing. F.Bareš. Zpráva
v příloze. Ke zprávě o činnosti rady městyse otevřel starosta rozpravu.
r o z p r a v a:
ing. J.Duchoň – dotazuje se starosty zda může dostat Zásobník projektů
starosta – domnívá se, že zásobník projektů zastupitelé obdrželi, pokud ne, samozřejmě
jej mohou dostat e-mailem
MVDr. J.Myslivečková, A.Lerch, M.Šulc – poznamenávají, že Zásobník projektů také
neobdrželi
starosta – pokud zastupitelé tvrdí, že Zásobník projektů nedostali – bude Zásobník
projektů zastupitelům zaslán opětovně, je to již delší dobu a nevybavuje si, zda byl zaslán
zastupitelům, či pouze radním. Avšak v zápise z rady na něj je odkazováno, o Zásobník
projektů si tak mohli zastupitelé požádat kdykoli před zasedáním zastupitelstva.
ing. Duchoň - by chtěl zásobník včetně období, kdy se budou realizovat
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starosta - to samozřejmě Zásobník projektů obsahuje

Po ukončení rozpravy starosta vyzval zastupitele k hlasování a přednesl návrh usnesení

Usnesení č. 2013/7.2.
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období
Hlasováním – 14 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 1 člen zastupitelstva se
hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2013/7.2. schváleno.
Závěrečnou zprávu o investicích za rok 2013 přednesl L.Kratochvíl. Ve zprávě informoval o
dobudování nádvoří Skleněné vily, o rekonstrukci ulice Nádražní, o vybudování třídy MŠ v č.p.
56, o odstranění nefunkčních komínů na bývalých kotelnách u DS a ZŠ a o pořízení pozemků.
Zpráva v příloze. Ke zprávě otevřel starosta rozpravu.
r o z p r a v a:
ing. J.Duchoň – má faktickou poznámku – součástí rekonstrukce ulice Nádražní nebyly
sloupy VO, dotazuje se kolik činila původní částka výdajů a kolik činila částka schválená
zastupitelstvem na realizace stavby „Rekonstrukce třídy MŠ“. Dále se ptá kdy byly
uhrazeny náklady na projekty k rekonstrukcím místních komunikací „Pavouk“.
starosta odpověděl – projekty k rekonstrukcím komunikací byly uhrazeny v letošním
roce. Navýšení nákladů bylo způsobeno požadavkem hygieny na instalaci světlovodů a
zateplením střechy. Původní odhadovaná částka na stavební práce byla 750.000,- Kč,
následně byla zastupitelstvem alokována částka 1,250.000,- Kč
ing. J. Duchoň – opakuje, že původní částka byla 750.000,- Kč a byla určena na základě
nějakých projektů
L.Kratochvíl – vysvětluje, že částka 750.000,- Kč byl hrubý odhad a vzhledem k tomu, že
bylo třeba stavbu zrealizovat v co nejkratší době, nebyly známy všechny náklady, které
vyplynuly z požadavků hygieny a památkářů. Projekt, natož rozpočet stavby, v té době
ještě vůbec nebyl k dispozici
MVDr. J.Myslivečková – uvádí, že třída měla stát 750.000,- Kč a následně zastupitelstvo
schválilo 1,250.000,- Kč
L.Konopka – navrhuje, aby u nákladů na rekonstrukci Skleněné vily byly uvedeny nejen
výdaje za rekonstrukci nádvoří, ale i za celkovou rekonstrukci domu
starosta – výdaje za opravu Skleněné vily byly v roce 2012, proto nejsou uvedeny
v nákladech letošního roku, s výjimkou pozastávek
Po ukončení rozpravy starosta vyzval zastupitele k hlasování a přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2013/7.3.
ZM bere na vědomí zprávu o investicích za rok 2013
Hlasováním – 14 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 1 člen zastupitelstva se
hlasování zdrže – bylo usnesení č. 2013/7.3. schváleno
5.
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014
Předseda finančního výboru Bc. J. Freudl uvedl projednávání rozpočtu. Rozpočet byl řádně
vyvěšen. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. V rozpočtu nejsou zahrnuty investice pro rok
2014, částka určená k investičním výdajům je bez dalšího uvedena v investiční rezervě. Jedná se
o částku 4.663 tis. Kč. Tato rezerva bude použita na spoluúčast při investici "Rekonstrukce
místních komunikací, Lázně Toušeň". Bc. J. Freudl seznámil přítomné s obsahem rozpočtu. Dále
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seznámil zastupitele s výší peněžních prostředků na běžných účtech - celkem ke včerejšímu dni
je na účtech 6.680 tis. Kč.
rozprava:
ing. J. Duchoň – stav na účtu je 6,4 mil. Kč a tato částka není zapracována v rozpočtu
starosta – vysvětluje – stav na účtu jsou finančními prostředky, které budou sloužit
případně na budoucí vlastní zdroje k dotacím z EU, např. na "Pavouka".
ing. J. Duchoň – pro občana to vypadá jako že zde jsou finanční prostředky, které nejsou
rozpočtovány
starosta – toto není pravda, neznáte způsob tvorby rozpočtu, financování je uváděno jen
v případě opodstatnění. Připomíná však, že na realizaci rekonstrukce místních
komunikací bude městys potřebovat více než 4,6 mil vlastních zdrojů. Je pravděpodobné,
že na krytí vlastních zdrojů bude nutná vyšší částka. Přebytek finančních prostředků z
roku 2013 se použije na investice, až bude známa cena. Je podána žádost na vybudování
cyklostezky a další.
ing. J.Duchoň – ptám se předsedy finančního výboru z čeho jste vycházeli při sestavování
rozpočtu? V daňových příjmech je uvedeno o 1,5 mil. Kč více než v předchozím roce
starosta – dovoluje odpovědět přímo, neboť se to dotýká jeho osoby. Vycházelo se ze
skutečnosti roku 2013, daň z příjmu je navýšena o část odvodu daně (cca 30% z daně),
který je rozpočtově určen z prodeje mé firmy jako příjem městyse.
ing. J.Duchoň – mám podklady a vidím jen daně z příjmu právnických osob, je špatné
projednávat rozpočet a nemáme podklady
starosta – podklady máte
ing. Z.Vít – neinvestiční akce za 330.000,- Kč ještě není realizována?
Starosta – akce (ČOV – obnova zařízení) byla dokončena, včera jsme obdrželi fakturu, na
vyúčtování je termín do konce dubna 2014
ing. Z.Vít – na ZŠ – oprava-údržba je v rozpočtu jen 400.000,- Kč, to je nedostatečná
částka, je nutné vyměnit okna a realizovat rekonstrukci elektro. Není důvod tyto opravy
přesouvat na další roky
starosta – pokud si zastupitelé budou přát, můžeme okna vyměnit z vlastních prostředků
a nečekat na dotaci, dříve či později se finance dají sehnat a částka může činit třeba 50 %
nákladů
ing. Z.Vít – a zase se to odkládá, to snad ne! Přes prázdniny se může vše zrealizovat
MVDr. J.Myslivečková – je zde také otázka priorit, když se koupí pozemek, tak se mohou
realizovat i jiné věci
starosta – s uvolněním peněžních prostředků to nesouvisí. Je to otázka získání externích
prostředků... Základní škole byl navýšen příspěvek, který je příspěvkem na zřízení nové
třídy, ředitel školy byl informován, že pokud bude potřebovat finanční příspěvky, dostane
je
ing. J.Duchoň – na položce 6171 5169 je uveden nákup ostatních služeb – položka je vyšší
než v předešlých letech – co obsahuje ?
starosta – uvedená položka obsahuje stejné výdaje jak v letošním roce
ing. J. Duchoň – skutečnost dříve byla 15.000,- Kč
H.Dudová – vysvětluje, že na uvedené položce byla částka 650.000,- Kč
ing. J. Duchoň – žádám, aby mi bylo odpovězeno
starosta - bude odpovězeno písemně, nemůžeme si vše pamatovat
L. Konopka – je třeba zvážit výměnu oken v ZŠ a zda čekat na dotace – navrhuje stanovit
si termín do kdy čekat bude-li městysi na tuto akci přidělena dotace
starosta – všechny úpravy v ZŠ jsou připravené
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ing. J.Duchoň – v ZŠ se vše musí dělat najednou – znamená to výměna oken,
rekonstrukce elektřiny a malování
A.Lerch – zdržím se hlasování – rozpočet není ve formě v jaké jsme jej měli dříve a
nemohu si jednotlivé položky porovnat. Dostávali jsme tabulku
I. Studničková, místostarosta, starosta, L.Kratochvíl - nikdy v minulosti jsme Vámi
uváděnou tabulku nedostali
starosta – pro porovnání dostáváte během roku výkazy FIN, přesto říkáte, že si nic
nemůžete porovnat – není to tak
ing. Z.Vít – přidává se MVDr. J.Myslivečková, M.Šulc – nic nemáme

Po ukončení rozpravy starosta vyzval zastupitele k hlasování a přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2013/7.4.
ZM Schvaluje rozpočet pro rok 2014
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 7 členů zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželo – bylo usnesení č. 2013/7.4. schváleno.
6.
Pověření radě městyse k provedení rozpočtového opatření k 31.12.2013
Starosta sdělil, že 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. 2013/7.5.
ZM pověřuje radu městyse k provedení rozpočtového opatření k 31.12.2013
Hlasováním – 12 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 3 členové zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželi bylo usnesení č. 2013/7.5. - schváleno
7.

Schválení smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. na rok 2014
Starosta uvedl projednávání bodu 7. Po několikaměsíčním jednání s dodavatelskou firmou AVE a
v několikerých kombinacích se podařilo oproti původní nabídce (navýšení oproti roku 2013)
vyjednat pro rok 2014 podmínky za svoz TKO na úrovni řádově o 250.000 Kč ročně nižší, než
doposud a to i s tím, že došlo k navýšení ceny skládkovného a ceny PHM. Úroveň služeb a
četnost svozu zůstala zachována.
r o z p r a v a – do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2013/7.7.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. na rok 2014
Hlasováním – 15 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2013/7.7. - schváleno
8.

Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností RWE GasNet,
s.r.o. IČ: 27295567 a městysem Lázně Toušeň, k dotčeným pozemkům parc.č. 44/5 a
42/6 v k.ú. Lázně Toušeň
Starosta vysvětlit důvodu k projednání a uzavření smlouvy. Jedná se o pozemky na Chmelnici,
přípojka p. Bělíka. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením ZM 3/2012.
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r o z p r a v a - do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Usnesení č. 2013/7.8.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností RWE GasNet,
s.r.o. IČ: 27295567 a městysem Lázně Toušeň, k dotčeným pozemkům parc.č. 44/5 a 42/6 v
k.ú. Lázně Toušeň
Hlasováním – 15 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2013/7.8. schváleno
9.

Zprávy o činnosti pracovních komisí rady městyse
- Zpráva o činnosti komise školské a sociální
- Zpráva o činnosti komise pro sport a kulturu
- Zpráva komise výstavby, životního prostředí a lázeňské
Zprávu o činnosti komise školské a sociální přednesla I.Studničková – komise se schází
pravidelně, řeší umístění žadatelů do Domu seniorů, zajišťuje předvánoční setkání dříve
narozených, vítání občánků a další záležitosti školské a sociální (zpráva v příloze)
Zprávu o činnosti komise pro sport a kulturu připravila H. Němečková a zprávu přednesla
Mgr.V.Vojtíšková - komise se schází pravidelně. Komise řeší veškeré záležitosti spojené se
sportem a kulturou – výlety, akce apod.
Zprávu o činnosti komise výstavby, životního prostředí a lázeňské přednesl Bc.J.Freudl. V první
polovině roku komise řešila dokončení stavebních úprav ve Skleněné vile. Členové komise řeší a
vyjadřují se ke všem stavebním a investičním akcím v městysi.
r o z p r a v a:
ing.M.Cinek – prováděl jsem kontrolu zápisů ze schůzí komisí a upozorňuji, že nejsou
založeny všechny zápisy ze schůzí komise výstavby

Usnesení č. 2013/7.9.
ZM bere na vědomí předložené zprávy komisí rady městyse
Hlasováním – 14 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 1 člen zastupitelstva
městyse se hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2013/7.9. schváleno
10.
Změna jednacího řádu zastupitelstva od 1.1.2014 (čl. X. bod 3, 4)
Starosta uvedl projednávání bodu 10. Změna jednacího řádu se týká čl. X bodu 3 a bodu 4, kde
se navrhuje jejich vypuštění bez náhrady. Reflektuje se tak na NOZ, který dává možnost
pořizovat zvukové a obrazové záznamy z veřejných jednání i bez souhlasu aktérů, což dosud
možné nebylo. Navrhuje se tak účinnost dnem 1.1.2014.
r o z p r a v a:
ing. J.Duchoň – materiál, který jsme obdrželi je stejný jak předchozí. Musíme upravit
závěrečná ustanovení. V lednu t.r. jsem provedl úpravu – úprava zde není – původní
znění – není opravené
starosta – jedná se o souhrn usnesení ne o souhrnné usnesení, dikce je správná, váš
protinávrh tehdy nebyl zapracován
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Usnesení č. 2013/7.10.
ZM mění jednací řád zastupitelstva městyse Lázně Toušeň tak, že vypouští článek č. X. bod 3 a
bod 4, s účinností od 1.1.2014.
Hlasováním – 14 členů zastupitelstva městyse pro, 1 člen zastupitelstva proti, nikdo se hlasování
nezdržel - bylo usnesení č. 2013/7.10. schváleno
11.

Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Projednání uvedl starosta. Jelikož ke snížení ceny za odvoz odpadu a to ze současných nákladů
na 1 občana ve výši 994 Kč na nových 786 Kč, tedy ke snížení o 208 Kč, vzniká i prostor pro
snížení poplatku za svoz TKO. Současná výše poplatku 750 Kč však ani pro rok 2014 nepokryje
plně náklady, obec však bude doplácet méně. Ponechává se na zvážení zastupitelů, zda částku
750 Kč ponechat, či snížit. RM navrhuje snížení alespoň o část nákladů, tedy o 50 Kč na 700 Kč za
občana a rok. Ostatní ustanovení, zejména osvobození, četnost svozu a služby, zůstávají.
r o z p r a v a:
ing. M.Cinek – podává protinávrh na snížení poplatku na částku 500,- Kč/osoba/rok
A. Lerch – poplatek by měl být rozdělen na komunální odpad a separovaný, spol.
ECOKOM vrací městysi nějakou částku (ročně cca 85.000,- odp.starosty) Kč. Podávám
protinávrh na úpravu poplatku na 650,- Kč/osoba/rok jen za komunální odpad. Je to
možnost jak motivovat občany aby třídili odpad.
starosta – dodává, že v poplatku jsou zahrnuty i další náklady a to na zajištění sběru
nebezpečného a objemového odpadu. Není žádná souvislost mezi výší poplatku a
motivací občanů k separaci
A. Lerch – nemám srovnání s výši poplatků v jiných obcích
starosta – doplňuje, že poplatek může být nižší pokud snížíme kvalitu sběru odpadu –
vyvážení 1x za 14 dní apod. a to nikdo nechce
ing.Z.Vít – souhlasí s A.Lerchem – snížení poplatku je motivací občanů pro třídění odpadu
Bc. J.Freudl – doma třídíme řádně a naplníme popelnici 1 x za měsíc, cena není motivací
pro třídění
ing. J.Duchoň – předloni to bylo 500 Kč, pak 750 Kč a nyní snížení o 50 Kč – jak jsem slyšel
Po ukončení rozpravy vyzval starosta zastupitele k hlasování o prvním protinávrhu – výše
poplatku za odpad pro rok 2014 ve výši 500,- Kč/osoba/rok
Hlasováním – 1 člen zastupitelstva městyse pro, 8 členů zastupitelstva městyse proti, 6 členů
zastupitelstva městyse se hlasování zdrželo – protinávrh nebyl přijat
Starosta vyzval k hlasování o druhém protinávrhu – výše poplatku za odpad pro rok 2014 ve
výši 650,- Kč/osoba/rok
Hlasováním – 7 členů zastupitelstva městyse pro, 8 členů zastupitelstva městyse proti, nikdo se
hlasování nezdržel – protinávrh nebyl přijat
Starosta vyzval k hlasování o návrhu – výše poplatku za odpad pro rok 2014 ve výši 700,Kč/osoba/rok
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, 7 členů zastupitelstva městyse proti, nikdo se
hlasování nezdržel – návrh byl přijat
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O slovo se přihlásil ing. J.Duchoň
má připomínku k čl.5 odst.2 – myslím si, že když se někdo přistěhuje např. v červnu je
třeba uvést, že platí poměrnou část poplatku za odpad
odpovídá starosta – toto je uvedeno v čl. 4 odst.3
ing.J.Duchoň – k čl. 4 bod 2 je uvedeno rozúčtování nákladů v příloze – nevidím je
odpovídá starosta – skutečné náklady jsou v minulé vyhlášce. Zde dochází k disproporci,
víme o tom - lze provést úpravu – můžeme vyškrtnout z vyhlášky, nikoli opravit– dle
zákona se vychází z údajů předchozího roku. Vaše připomínka pak nemá smysl, ztrácí
opodstatnění.
Usnesení č. 2013/7.11.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, 3 členové zastupitelstva městyse proti, 4
členové zastupitelstva městyse se hlasování zdrželi – bylo usnesení č. 2013/7.11 schváleno
12.
Schválení podání žádosti a souhlasu s přijetím dotace - Rekonstrukce ulice Zápská
O dotaci bylo žádáno již z MF (usn. 2013/3.12.-není třeba revokace). Vzhledem k tomu, že
zhotovitel je vysoutěžen, jeho cena je přiměřená žádosti o dotaci z fondu FROM, a vzhledem k
tomu, že MF je v současné situaci paralyzováno, navrhuje se přesunout žádost na FROM. Na MF
se navrhuje dát žádost o dotaci na hasičárnu.
rozprava:
ing. Z.Vít – proč Zápská, jsou důležitější ulice
starosta - na ostatní ulice nemáme k dispozici projekty, nikdo je před námi nezadal,
všechny zbylé byly vyčerpány na "Pavouka". Na ulici Zápskou byl již vybrán dodavatel a
vše potřebné doklady jsou připraveny.
MVDr. J.Myslivečková – nechci být útočná
L.Konopka – má připomínky, zda jsou projekty na ulici Zápskou a rekonstrukci Hasičárny
použitelné
J. Králík – dotazuje se, zda s rekonstrukcí komunikace Na Zárybničí budou
rekonstruovány i chodníky. Dále požaduje aby byly odstraněny živé ploty, jejíchž údržba
si vyžaduje značné finanční náklady, ploty jsou přítěží, brání úklid sněhu apod.
JUDr. Boháčková – ptá se zda bude svolána schůzka občanů před realizací rekonstrukce
ulice Na Zárybničí a Na Pruhu
starosta – schůzka bude svolána, na Úřadě městyse jsou k dispozici projekty, do kterých
lze nahlédnout a uplatnit připomínky, a to ještě i v průběhu realizace
ing. Z.Vít doporučuje zajít na úřad ihned
Usnesení č. 2013/7.12.
ZM pověřuje starostu podáním žádosti o přidělení dotace na projekt „Rekonstrukce
komunikace ulice Zápská v městysi Lázně Toušeň“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst.
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 5 členů zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželo – bylo usnesení č. 2013/7.12. schváleno
Vzhledem k rozpravě (projednání programu zasedání) podal starosta návrh na znění
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Usnesení č. 2013/7.13.
ZM souhlasí s přijetím dotace na rekonstrukci komunikace ulice Zápská v městysi Lázně
Toušeň z programu Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu
Hlasováním – 10 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 5 členů zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželo – bylo usnesení č. 2013/7.13. schváleno
13.
Schválení přijetí dotace - Rekonstrukce domu technických služeb - "hasičárna"
Podklady jsou rozsáhlé, pokud by některý ze zastupitelů měl chuť se podívat na projekt, nechť se
staví na úřadě.
Usnesení č. 2013/7.14.
ZM pověřuje starostu podáním žádosti o přidělení dotace z Ministerstva financí ČR na projekt
„Rekonstrukce domu č.p. 178 – technické služby městyse Lázně Toušeň“.
Hlasováním – 14 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 1 člen zastupitelstva
městyse se hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2013/7.14. schváleno
Usnesení č. 2013/7.15.
ZM souhlasí s přijetím dotace z MF ČR na projekt „Rekonstrukce domu č.p. 178 – TS městyse
Lázně Toušeň“ a zavazuje se vyčlenit prostředky na spolufinancování.
Hlasováním - 14 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 1 člen zastupitelstva
městyse se hlasování zdržel – bylo usnesení č. 2013/7.15. schváleno
14.

Schválení Strategického plánu rozvoje území městyse Lázně Toušeň pro roky 2014 2024
Podkladový materiál byl zaslán zastupitelům v pracovní verzi. Následně byla iniciována schůzka
zastupitelů s veřejností a vypracován závěrečný návrh, který je ZM předkládán ke schválení.
Strategický plán obce je programovým dokumentem, který slouží zejména pro směrování
rozvoje městyse v dlouhodobém horizontu. Vychází z něho i následně zásobník projektů, který je
již zpracovaný a schválený.
r o z p r a v a:
ing. F.Bareš – vysvětluje důležitost Strategického plánu. Přijetím Strategického plánu má
občan možnost působit na zastupitelstvo k plnění přijatých úkolů. Všichni k tomuto
dokumentu můžeme mít připomínky na rozumné doplňování. Strategický plán není
dogma a dá se vždy doplnit
ing. Z.Vít – přečetl jsem to, má to každá obec, materiál se jenom upravuje na tu kterou
obec. Strategický plán je živá věc, kterou každé budoucí zastupitelstvo bude měnit, vše je
trochu jen formalita
ing.F.Bareš – upozornil, že zpracovaný Strategický plán má vliv na bodové hodnocení při
žádosti o dotace
ing.Z.Vít – jsou tam názory se kterými nesouhlasím, konkrétně u Mateřské školy a proto
se zdržím hlasování
L.Kratochvíl - vypracování Strategického plánu stojí běžně 250 tis. Kč, vy ho máte zdarma
a přesto si stěžujete
ing. Duchoň - starosta je za to placený
starosta děkuje zastupitelům za uznání práce, kterou měl se zpracováním Strategického
plánu. Je opravdu zarážející, jak se k tomu část zastupitelstva staví, přitom dosud nikdo
strategii nezpracoval, ač měl a mohl.
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Usnesení č. 2013/7.16.
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje území městyse Lázně Toušeň pro roky 2014-2024
Hlasováním – 8 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, 7 členů zastupitelstva
městyse se hlasování zdrželo – bylo usnesení č. 2013/7.16 schváleno
15.

Projednání poskytnutí finančního daru na bustu armádního generála ing. Tomáše
Sedláčka
Starosta informoval o financování a budoucím instalování busty arm.gen. ing.Tomáše Sedláčka v
Praze 6 – Dejvicích. Financování a instalaci busty zajišťuje Společenství přátel armádního
generála Tomáše Sedláčka se sídlem. Městys Lázně Toušeň by se měl na financování busty
podílet. Rada městyse navrhuje přispět částkou 10 – 20 tis. Kč.
r o z p r a v a:
ing. Z.Vít – kolik bude busta stát?
RNDr. J.Králík, CSc. – náklady na bronzovou busty budou činit cca 600 tis. Kč. Z asi 20
sádrových odlitků byl vybrán nejzdařilejší návrh. Zastupitelstvo MČ Praha 6 přispívá
částkou 300 tis. Kč. Gen. Sedláček byl čestným občanem městyse Lázně Toušeň a městys
Lázně Toušeň projevil zájem o získání jedné sádrové plastiky. Náklady by činily cca 6 – 10
tis. Kč. Jedná se o výjimečnou příležitost. Navrhuji přispět na pořízení bronzového odlitku
částkou 10 tis. Kč a 10 tis. Kč použít na odkoupení sádrového odlitku, který zástupci
městyse Lázně Toušeň vyberou.
ing.J.Duchoň – bude v Praze busta na veřejném místě?
RNDr. J. Králík, CSc. – předpokládá se, že ano
starosta podává návrh, tak jej navrhl RNDr. J.Králík,CSc.
Usnesení č. 2013/7.17.
ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč Společenství přátel armádního generála
Tomáše Sedláčka na zhotovení pomníku gen.Sedláčka
Hlasováním – 15 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2013/7.17. schváleno
Usnesení č. 2013/7.18.
ZM pověřuje starostu jednáním o zakoupení vybrané sádrové busty gen. Sedláčka
Hlasováním - 15 členů zastupitelstva městyse pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
– bylo usnesení č. 2013/7.17. schváleno
16.
Všeobecná rozprava
- starosta informoval přítomné o vypsání výběrového řízení na rekonstrukce místních
komunikací tzv. „Pavouk“ a dotazuje se, kdo z přítomných by měl zájem zasednout ve
výběrové komisi.
- starosta dále informoval o dojednání přeúvěrování úvěru u ČMS, podařilo se dosáhnout
mnohem lepších podmínek pro městys - snížení úroku ze 4,8 % na 2,63 % ročně a odstranit
zástavu nemovitostí. Smlouva o přeúvěrování byla uzavřena s Komerční bankou, a.s.
-

-

starosta seznámil přítomné s přípravou žádosti o dotaci na rekonstrukci a přístavbu MŠ,
Nehvizdská
starosta rovněž seznámil přítomné s novou službou – infokanál pro občany městyse
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-

RNDr. J.Králík,CSc. – vyzval přítomné k úvaze o názvu pokračující části ulice Zápská, místní
název Rafanda. Druhá část od křižovatky ulic Zápská a Pražská směrem k ulici Nehvizdské
by měla nést název Nad Itálií. Tím to názvoslovím by se ulice oddělily.

-

MVDr. J.Myslivečková se dotazuje na budoucnost místního časopisu „Florián“
odpovídá starosta – od ledna 2014 by měl vycházet dvouměsíčník – uzávěrka se
předpokládá do 15.1.

-

L.Konopka – žádá o zpracování a předložení plánu termínů konání zasedání zastupitelstva
městyse na rok 2014
odpovídá starosta – je to obtížné, plán, který vytvoříme, bude muset být dle potřeby
měněn vzhledem k řešení aktuálním záležitostí, a to z důvodu otevřenosti vůči
zastupitelům
Mgr.V.Vojtíšková – navrhuje termíny 12.3.2014, 11.6.2014 a 10.9. 2014

-

-

17.
Souhrn usnesení
Po ukončení rozpravy starosta přečetl Souhrn usnesení.
18.
Závěr
Zasedání zastupitelstva městyse ukončil starosta. Poděkoval přítomným zastupitelům a
občanům za jejich práci a pomoc. Všem popřál příjemné prožití Vánočních svátků a Šťastný Nový
rok 2014. Zasedání bylo ukončeno v 21.30 hod.

Zapsala: L.Svobodová

Ing. Luboš Valehrach
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 USNESENÍ
Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konané dne 18. prosince 2013
__________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 18. prosince 2014 přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 2013/1.1.
ZM schvaluje doplněný program zasedání
Usnesení č. 2013/7.2.
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období
Usnesení č. 2013/7.3.
ZM bere na vědomí zprávu o investicích za rok 2013
Usnesení č. 2013/7.4.
ZM Schvaluje rozpočet pro rok 2014
Usnesení č. 2013/7.5.
ZM pověřuje radu městyse k provedení rozpočtového opatření k 31.12.2013
Usnesení č. 2013/7.7.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. na rok 2014
Usnesení č. 2013/7.8.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností RWE GasNet, s.r.o.
IČ: 27295567 a městysem Lázně Toušeň, k dotčeným pozemkům parc.č. 44/5 a 42/6 v k.ú.
Lázně Toušeň
Usnesení č. 2013/7.9.
ZM bere na vědomí předložené zprávy komisí rady městyse
Usnesení č. 2013/7.10.
ZM mění jednací řád zastupitelstva městyse Lázně Toušeň tak, že vypouští článek č. X. bod 3 a
bod 4, s účinností od 1.1.2014.
Usnesení č. 2013/7.11.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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Usnesení č. 2013/7.12.
ZM pověřuje starostu podáním žádosti o přidělení dotace na projekt „Rekonstrukce
komunikace ulice Zápská v městysi Lázně Toušeň“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.

Usnesení č. 2013/7.13.
ZM souhlasí s přijetím dotace na rekonstrukci komunikace ulice Zápská v městysi Lázně Toušeň
z programu Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a zavazuje se spolufinancovat uvedený
projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
Usnesení č. 2013/7.14.
ZM pověřuje starostu podáním žádosti o přidělení dotace z Ministerstva financí ČR na projekt
„Rekonstrukce domu č.p. 178 – technické služby městyse Lázně Toušeň“.
Usnesení č. 2013/7.15.
ZM souhlasí s přijetím dotace z MF ČR na projekt „Rekonstrukce domu č.p. 178 – TS městyse
Lázně Toušeň“ a zavazuje se vyčlenit prostředky na spolufinancování.
Usnesení č. 2013/7.16.
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje území městyse Lázně Toušeň pro roky 2014-2024
Usnesení č. 2013/7.17.
ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč Spolku přátel arm.gen. Tomáše Sedláčka na
vytvoření pomníku gen. Sedláčka
Usnesení č. 2013/7.18.
ZM pověřuje starostu jednáním o zakoupení vybrané sádrové busty gen. Sedláčka

Ing. Luboš Valehrach
starosta

ověřovatelé:
Libor Konopka

Ivana Studničková
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