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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 7.9.2011

Předsedající :     Pazderová Hana

Přítomni :           Jirsík František, Bělohlávek Jiří, Štiková Jana, Bc. Libor Janoud

Omluveni :          Pavel Krejčí, Roman Pazdera

Program :    1) Zahájení

                      2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                      3) Schválení programu

                      4) Zpráva o kontrole pojistného, nemocenského pojištění a 
                          důchodového pojištění

                      5) Smlouva o nájmu zemědělských pozemků

                      6) Výběr firmy na čerpací zkoušku vodního zdroje

                      7) Návrh smlouvy o dílo na projekt vodovodních přípojek

                      8) Různé

                      9) Diskuse

         10) Závěr

                     

Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila jednání, přivítala přítomné členy a omluvila nepřítomné členy 
zastupitelstva obce. Byla přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je proto usnášeníschopné.

2) Zapisovatelkou byla určena paní Jana Štiková a jako ověřovatele byli určeni
            pan Bc. Libor Janoud a pan Jiří Bělohlávek.
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3) Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem programu.

Usnesení č. 31 – Program jednání byl jednohlasně schválen zastupitelstvem obce.

4) Paní starostka seznámila zastupitele se zprávou o kontrole pojistného, nemocenského 
pojištění  a důchodového pojištění. Kontrola se uskutečnila dne 25.7.2011 na Okresní 
správě sociálního zabezpečení v Kolíně za přítomnosti účetní obce Toušice paní 
Vlastimily Jirsíkové. Při kontrole nebyly nalezeny žádné nedostatky. 

Zastupitelstvo obce vzalo tuto zprávu na vědomí.

5) Zastupitelstvo obce Toušice projednalo žádost o uzavření smlouvy o nájmu 
zemědělských pozemků. Nájemcem je firma Zemědělská výroba a služby s.r.o,
Toušice čp.23. Smlouva se sjednává na dobu 10 let u orné půdy.

      Jedná se celkem o 6.6374 ha. Výše nájemného je sjednána dohodou a je rozlišena
      s ohledem na ceny půdy v jednotlivých  katastrech.

     Usnesení č. 32 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s uzavřením smlouvy  o
     nájmu zemědělských pozemků firmě Zemědělská výroba a služby s.r.o.                                 

6) Vzhledem k tomu, že obec Toušice získala dotaci na akci Vodovod Toušice I. Etapa,
je třeba provézt čerpací zkoušku vodního zdroje v lokalitě na Homoli, z důvodu 
jednak vydatnosti tohoto zdroje a pro stanovení potřebné velikosti akumulačních 
nádrží. Zkouška byla provedena již v minulých letech, ale je zapotřebí zkoušku 
aktualizovat.

            Zastupitelstvu obce Toušice byly předloženy cenové nabídky firem zabývajících se 
čerpací zkouškou vodních zdrojů. Z důvodu neúplnosti některých z těchto nabídek a                                                
tudíž nemožnost objektivně posoudit dané nabídky, bylo zastupitelstvem rozhodnuto o 
jejich následném doplnění do jednotné tabulky.

7) Zastupitelstvu obce Toušice byl předložen návrh smlouvy o dílo na projekt vodovodní 
přípojky. Zhotovitelem je firma RECPROJEKT s.r.o. Předmětem smlouvy pro akci 
Vodovod Toušice I.etapa jsou jednak projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
a také inženýrská činnost při vyřizování společného územního rozhodnutí.

           Usnesení č. 33 –  Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo
            na projektovou dokumentaci vodovodních přípojek a vyřízení společného
            územního rozhodnutí.
            Hlasování: pro 4 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 1 člen zastupitelstva.

8) Různé 

 Zastupitelstvo bylo informováno o přípravě žádosti o dotaci z PRV. Výzva bude
vyhlášena na konci září 2011. Příjem žádostí se předpokládá na konec října 2011.

 Paní starostka poděkovala zastupitelům obce za aktivní účast na organizaci při akci 
Rozloučení s prázdninami.
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9) Diskuze
Přítomná paní Mgr. Kumstýřová vznesla dotaz ohledně zimní údržby na komunikaci směrem 
na Malotice, která nebyla v minulém roce udržovaná v důsledku rozhodnutí Správy a údržby 
silnic.

V letošním roce je přislíbena tímto orgánem obnova zimní údržby dané komunikace.

Přítomná paní Linhartová vznesla žádost ohledně posunutí značky Obce Toušice směrem ke 
křižovatce Malotice – Kouřim, nebo jiné možnosti, jak snížit častou nehodovost na této 
křižovatce a zároveň i usměrnění řidičů, kteří v těchto místech jezdí neúměrně rychle a tím 
ohrožují nejen ostatní účastníky silničního provozu, ale i občany, kteří si volný čas zpestřují 
vycházkami do této lokality. 

Touto problematikou se bude zastupitelstvo obce dále zabývat po zjištění potřebných 
informací na odboru dopravy. 

Dále se paní Linhartová dotázala, zda v případě založení  Občanského sdružení pro trávení 
volného času dětí a získání dotací na jeho provoz, poskytne obec Toušice prostory, kde by se 
toto sdružení  mohlo scházet . 

Dočasně by k těmto účelům mohla sloužit zasedací místnost v budově Obecního úřadu. 

10) Závěr – Termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude 12.10.2011.

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

------------------------                   -------------------------                     ------------------------
    Jana Štiková                         Bc. Libor Janoud                         Jiří Bělohlávek
    zapisovatelka                            ověřovatel                                  ověřovatel
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