
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Toušice
konaného dne 16.11.2015

Předsedající: Pazderová Hana

Přítomni: Janoud Libor, Krejčí Pavel, Zach Jan, Štika Jiří, Petrů Martina,

Šmejkal Martin

Dále přítomni: Jirsíková Vlastimila, Ing. Ivan Bažant

Návrh programu: 1) Zahájení

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Schválení programu zasedání

4) Návrh rozpočtového opatření č. 6/2015

5) Smlouva o právu stavby a smlouva o budoucí smlouvě na pozemek
p.č. st.15, 29 a 33 v k.ú. Mlékovice

6) Dodatek č. 2/2015 ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství s firmou NYKOS a.s.

7) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 298 v k.ú. Toušice

8) Smlouva č.l045/2016 o odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a
uložení odpadu

9) Akce "Rozsvíceni vánočních stromečků'

1O) Akce "Mikulášská besídka"

11) Různé

12) Diskuse

13) Závěr

Průběh jednání:

1. Paní starostka zahájila v 18:00 hodin jednání, přivítala členy zastupitelstva a přítomné
občany. Dále konstatovala, že je přitomno všech sedm členů zastupitelstva a
zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.
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2. Zapisovatelem byl určen pan Libor Janoud, jako ověřovatelé zápisu pan Martin Šmejkal
a pan Jan Zach.

3. Paní starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva obce a požádala
zastupitelstvo obce o jeho schválení.
Usnesení Č. 47: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva

Obce Toušice.

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se hlasování: O.

Usnesení Č. 47 je schváleno.

4. Paní starostka požádala paní Jirsíkovou, účetní obce o přednesení návrhu
rozpočtového opatření č. 612015 a požádala o jeho schválení.

Usnesení Č. 48: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření
Č. 6/2015, rozpočtové opatření bude přílohou dnešního zápisu.
Hlasování: pro: 7, proti 0, zdržel se hlasování: °
Usnesení Č. 48 je schváleno.

5. Paní starostka předložila zastupitelstvu návrhy smluv o právu stavby a smluv o
budoucí smlouvě týkající se pozemků p.č. s1.15,29 a 33 v k.ú. Mlékovice, které mají
být uzavřeny mezi Obcí Toušice a jednotlivými vlastníky pozemků v souvislosti
s rekonstrukcí místní komunikace v obci Mlékovice, a navrhla jejich schválení.

Usnesení č.49: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv o právu stavby a
smluv o budoucí smlouvě týkající se pozemků p.ě. st. 15, 29 a 33
v k.ú. Mlékovice
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se hlasování: °
Usnesení Č. 49 je schváleno.

6. Paní starostka přednesla přítomným návrh Dodatku Č. 212015 ke smlouvě na
zabezpečení odpadového hospodářství na separovaný odpad, jehož obsahem je zvýšení
poplatku na jednoho obyvatele o 11,- Kč a zvýšení počtu kontejnerů o 2 kusy na kov a
požádala o jeho schválení.

Usnesení Č. 50: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek Č. 2/2015 ke smlouvě na
zabezpečení odpadového hospodářství na separovaný odpad
s firmou NYKOS a.s ..
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se hlasování: O.

Usnesení Č. 50 je schváleno.
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7. Dále paní starostka předložila zastupitelstvu obce žádost o odkoupení části
obecního pozemku p.č. 298 v k.ú. Toušice, který byl majitelem sousední
nemovitosti v dobré víře před více než 30 lety oplocen, udržován a užíván, a
požádala zastupitelstvo o schválení záměru obce o odprodeji části obecního
pozemku o výměře cca 50 m2. Žadatel nechá vypracovat geometrický plán na
základě, kterého bude zveřejněn záměr obce.

Usnesení č. 51: Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje záměr obce Toušice
o odprodeji části obecního pozemku p.č. 298 v k.ú. Toušice o
výměře cca 50 m2

, který se nachází za plotem žadatele.
Cena pozemku je stanovena na 21,-Kč za 1 m2

, jako cena
v místě obvyklá za prodej pozemku. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku budou hrazeny kupujícím. Záměr obce
bude zveřejněn na základě geometrického plánu, který bude
předložen žadatelem.

Hlasování: pro: 7, proti: O, zdržel se hlasování: O.

Usnesení č. 51 je schváleno.

8. Paní starostka předložila ke schválení zastupitelstvu obce návrh Smlouvy
č.1045/2016 o odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení odpadu na
skládce Radim a požádala zastupitelstvo o jeho schválení.

Usnesení č. 52: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. 1045/2016 o
odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení odpadu na
řízenou skládku Radim na rok 2016.

Hlasování: pro: 7, proti: O, zdržel se hlasování: O.

Usnesení č, 52 je schváleno.

9. Dne 28.11.2015 od 16 hodin proběhne v obci Mlékovice u kapličky akce
"Rozsvícení vánočního stromečku". Bližší informace budou zveřejněny na
úředních deskách a webových stránkách obce. V Toušicích proběhne
"Rozsvícení vánočního stromečku" dne 6.12.2015 od 15:30 hodin u obecního
úřadu v Toušicích.

10. Dne 6.12.2015 od 14 hodin se bude konat Mikulášská besídky. Pro děti budou
připraveny mikulášské balíčky. Bližší informace budou zveřejněny na úředních
deskách a webových stránkách obce.
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11. Různé:

• Stavba vodovodu - K zastupování ve věcech územního řízeni a
stavebního povolení budou majitelé nemovitostí udělovat souhlas se
stavbou vodovodní přípojky a udělovat plnou moc obci Toušice k
vyřízení povolení.

• U objektu budovaného Domova pro seniory v Mlékovicích proběhnou
čerpací zkoušky nově zřízených vrtů pro zjištění jejich vlivu na hladinu
vody stávajících studní.

• Dne 18.11.2015 proběhne na obecním úřadu kontrola ze strany
finančního úřadu na dotaci "Czech Point" poskytnutou v roce 2009 a
poskytnuté dotace od úřadu práce.

12. Diskuse

l3. Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast na zasedání zastupitelstva a
toto zasedání ukončila. Další zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 9.12.2015.

----------~-----------
Hana Pazderová

starostka
Libor Janoud

rnístostarosta, zapisovatel

Martin Šmejkal
ověřovatel

----~---------
ověřovatel

~
J'--------- ----------------
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