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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Toušice konaného 
dne 22.6.2011

Předsedající:         Pazderová Hana

Přítomni:              Jirsík František, Bělohlávek Jiří, Pazdera Roman, Jana Štiková, 

                                Janoud Libor

Omluveni:             Pavel Krejčí

Program:            1) Zahájení

                             2)  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                             3)  Schválení programu

                             4)  Zpráva o daňové kontrole

                             5)  Schválení přijetí dotace na vodovod

                             6)  Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci z PRV na

                                   kanalizaci a vodovod

                             7) Návrh na rozpočtové opatření č. 3/2011

                             8) Neinvestiční náklady na žáky Mateřské školy v Dolních Chvatlinách

                             9)  Dodatek ke smlouvě na provoz Podlipanského motoráčku 

                           10)  Závěrečný účet mikroregionu Kouřimsko

                           11)  Zpráva finančního a kontrolního výboru 

                           12)  Různé

                           13) Diskuse 

                           14) Závěr

        

Průběh jednání:

1) Paní  starostka zahájila jednání, přivítala přítomné členy zastupitelstva a omluvila 
nepřítomné. 
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2) Zapisovatelem byl určen pan Libor Janoud a jako ověřovatelé byli určeni pan
      Jiří Bělohlávek a paní Jana Štiková.

3) Starostka obce přednesla návrh programu.
     Usnesení č. 21:  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání 
      zastupitelstva.

4) Paní starostka přednesla zprávu o daňové kontrole. Kontrolou nebyly zjištěny žádné 
závady.
Zastupitelstvo Obce Toušice vzalo zprávu na vědomí.

5) Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo žádost Obce  Toušice o dotaci  „Vodovod   
Toušice I. etapa“  ve výši 3 799 888,-Kč se spoluúčastí obce 5% . 

       Usnesení č. 22: Zastupitelstvo Obce Toušice jednohlasně přijímá dotaci ve výši
       3 799 888,- Kč ze Středočeského Fondu Životního prostředí  a zemědělství
      Středočeského kraje. 
  

6) Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva na vypracování žádosti o dotaci na vodovod 
a kanalizaci.

      Usnesení č. 23:  Zastupitelstvo Obce Toušice jednohlasně schválilo uzavření 
      smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na 
      kanalizaci a vodovod. 

7) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na rozpočtové opatření č. 3/2011.
      Usnesení č. 24:  Zastupitelstvo Obce Toušice  jednohlasně schválilo návrh na rozpočtové
      opatření č.3/2011, viz příloha.

8) Zastupitelstvo obce projednalo úhradu neinvestičních nákladů na žáky Mateřské školy 
v Dolních Chvatlinách.

      Usnesení č. 25: Zastupitelstvo Obce Toušice jednohlasně schválilo úhradu neinvestičních
      nákladů na dva žáky Mateřské školy v Dolních Chvatlinách ve výši 17.275,66- Kč. 

9) Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. 1 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní 
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.

      Usnesení č. 26: Zastupitelstvo Obce Toušice jednohlasně schválilo dodatek č.1 smlouvy
      o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
      na tratích č.012 a 013 podle zákona č. 266/94 Sb, o drahách, spočívající v příspěvku
      ve výši 5.000,-Kč provozovateli Podlipanského motoráčku v roce 2011.

10) Zastupitelstvo Obce Toušice vzalo na vědomí závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu 
Kouřimsko za rok 2010.

11) Zastupitelstvo Obce Toušice vzalo na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru.
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12)  Paní starostka poděkovala členům zastupitelstva za aktivní účast na organizaci Dne dětí.  

13)  Diskuse.

14) Další zasedání zastupitelstva Obce Toušice se uskuteční 18.7.2011 v 18:00 hodin.

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

------------------------------              --------------------------------               -----------------------------
  Libor Janoud                                 Jiří Bělohlávek                                 Jana Štiková
   zapisovatel                                      ověřovatel                                        ověřovatel
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