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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Toušice

konaného dne 13.4.2011 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice v Mlékovicích

Předsedající:       Pazderová Hana

Přítomni:             Jirsík František, Pazdera Roman, Štiková Jana, Janoud Libor,

                           Bělohlávek Jiří

Omluveni:          Krejčí Pavel

Program:                    1)  Zahájení 

                                      2)  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu       

                                      3)  Schválení programu

                                      4)  Závěrečný účet obce za rok 2010

                                      5)  Návrh na rozpočtové opatření č. 2/2011

                                      6)  Neinvestiční náklady na žáky ZŠ a MŠ v Kouřimi

                                      7)  Smlouva o závazku veřejné autobusové služby 

                                      8)  Návrh žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 

                                      9)  Žádost o prodloužení prominutí poplatku 

                                    10)  Různé

                                    11)  Diskuse

                                    12)  Závěr 

Průběh jednání:

1) Paní  starostka zahájila v 18:00 hodin jednání, přivítala přítomné členy zastupitelstva, 
omluvila nepřítomné. Konstatovala přítomnost šesti zastupitelů, zastupitelstvo je tudíž 
usnášeníschopné.

2) Zapisovatelem zápisu byl určen pan Roman Pazdera.
      Ověřovateli zápisu byli určeni pan Libor Janoud a paní Jana Štiková.
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3) Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem programu.
Usnesení č. 8 - Program jednání byl jednohlasně schválen zastupitelstvem obce.

  
4) Zastupitelstvu obce byl předložen závěrečný účet obce za rok 2010, který byl zveřejněn 

od 28.3. 2011 do 13.4. 2011 na úřední desce a elektronické úřední desce na webových 
stránkách obce spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2010.

Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce Toušice schvaluje jednohlasně závěrečný účet obce Toušice 
za rok 2010 s vyjádřením ,, s výhradou“ všemi hlasy přítomných.                                     
Z důvodu, že byly při přezkoumání hospodaření obce zjištěny chyby a nedostatky, které nemají 
závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004Sb. 
Byly zjištěny nedostatky spočívající dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. v neúplnosti, 
nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, dále nedostatky spočívající v porušení povinností 
územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.                                                                                                        
Zastupitelstvo obce přijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření a podá písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu – Krajskému 
úřadu Středočeského kraje, Odboru finanční kontroly do 15 dnů od schválení závěrečného účtu obce. 
Zastupitelstvo obce si stanovuje přijmout nápravná opatření do 30.6.2011 a bude zaslána písemná 
zpráva přezkoumávajícímu orgánu.

                  
5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozpočtové opatření č. 2/2011.
     Usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2011
      všemi hlasy přítomných, viz. příloha zápisu.      

6) Starostka obce předložila neinvestiční náklady na žáky Základní školy a Mateřské školy 
v Kouřimi.
Základní školu navštěvuje 13 žáků a částka k úhradě činí 84.760,-Kč.                            
Příspěvek na 1 žáka na rok 2011 činí 6.520,- Kč.                                                       
Mateřskou školu navštěvují 3 děti a částka k úhradě činí 20.493,- Kč.                      
Příspěvek na 1 dítě na rok 2011 činí 6.831,- Kč. Jedná se o předškoláky.

Usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí se zaplacením neinvestičních 
nákladů  na žáky Základní školy Miloše Šolleho Kouřim a Mateřské školy v Kouřimi, 
které celkově činí 105.253,- Kč na rok 2011.                                                                                                                                     

7) Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. III  ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve 
vnitrostátní linkové dopravě na rok 2011 s Okresní autobusovou dopravou Kolín, 
s.r.o.Náklady na autobusovou obslužnost na rok 2011 činí 43.400,- Kč a jsou rozděleny do 
třech záloh.

Usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s dodatkem č. III ke 
Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové dopravě a s úhradou 
43.400,- Kč na rok 2011.
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8) Starostka obce předložila návrhy na podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 
v rámci MAS Podlipansko na vybudování klubovny v podkroví Hasičské zbrojnice
v Mlékovicích a rekonstrukci Hasičské zbrojnice, kde je rozpočet 580.130,-Kč.

      Dalším návrhem je rekonstrukce lávky přes potok Výrovka v Toušicích, která je
      v havarijním stavu. Položkový rozpočet na lávku se zpracovává. Předběžný odhad
      je 500.000,- Kč.

Výzva byla vyhlášena 7.4.2011 a odevzdání žádostí o dotaci je 4.-5.května 2011.

Usnesení č. 13 - Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo podat žádost o dotaci 
z Programu rozvoje venkova v rámci Strategického plánu LEADER MAS 
Podlipansko na projekt Lávka přes potok Výrovka v Toušicích.

9) Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Jana Krejčího o prodloužení prominutí 
poplatku za odvoz komunálního odpadu na rok 2011 z domu č.p. 22 v Toušicích.

     Usnesení č. 14 - Zastupitelstvo obce jednohlasně zamítlo prodloužení prominutí
      poplatku za odvoz komunálního odpadu na rok 2011.

10) Různé: 
 Pan Janoud vznesl připomínky občanů na odstranění nákladního vozidla,

                                které parkuje na veřejné zeleni. 
                                Obecní úřad osloví obvodní oddělení PČR Kouřim o nápravu v této věci.

 Paní Jirsíková navrhla ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu
      pana Ladislava Daniela, aby byl určen jako opatrovník pan Roman Pazdera.
 V sobotu 16.4.2011 proběhne nebezpečný odpad 
      v Mlékovicích 13:30 – 13:45 hodin, v Toušicích 13:50 – 14:15 hodin.
 Akce ,, Pálení Čarodějnic“
 Digitalizace obce Mlékovic

11)  Diskuse.

12) Závěr: Další zasedání zastupitelstva Obce Toušice se uskuteční 11.5.2011 od 18:00 hodin.
             Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21:10 hodin.

    ------------------------------------                                          -------------------------------------
      František Jirsík                                                                      Hana Pazderová                                              
        místostarosta                                                                            starostka                                                                      

----------------------------------          --------------------------------                ---------------------------
      Roman Pazdera                                   Libor Janoud                              Jana Štiková

   zapisovatel                                         ověřovatel                                   ověřovatel




