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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 15.5.2013

Předsedající :     Pazderová Hana

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

Omluveni :          Krejčí Pavel

Další přítomní :    Jirsíková Vlastimila

Program :    1) Zahájení

                      2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                      3) Schválení programu zasedání 

                      4) Povodňový plán obce Toušice

                      5) Smlouva o zřízení věcného břemene pro p.č. 289/54 s ČEZ Distribuce, a.s.

                      6) Dodatek č. 4 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě

                      7) Akce ,, Den dětí “

                      8) Různé
  

                      9) Závěr

                     

Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila jednání, přivítala všechny přítomné a omluvila nepřítomné 
členy zastupitelstva. Jelikož byla přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva, je zastupitelstvo usnášeníschopné.
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2) Zapisovatelkou byla určena paní Jana Štiková a jako ověřovatelé byli určeni pan                                 
Bc. Libor Janoud a pan Jiří Bělohlávek.

3) Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem programu.

Usnesení č. 17 : Zastupitelstvo obce  schválilo program zasedání zastupitelstva.

Hlasování : Pro : 6, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

4) Zastupitelstvo obce projednalo schválení Povodňového plánu obce Toušice.

Usnesení č. 18 : Zastupitelstvo obce Toušice schvaluje Povodňový plán obce Toušice.

Hlasování : Pro : 6, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

5) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu č. IV-12-6014467/2 o zřízení věcného 
břemene pro p.č. 289/54 k.ú.Toušice s ČEZ Distribuce a.s. Smluvní strany se dohodly 
na jednorázové úhradě za zřízení věcného břemene v celkové výši 1 000,- Kč ve 
prospěch povinného – Obce Toušice.

           Usnesení č. 19 : Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro 
p.č. 289/54 k.ú. Toušice s ČEZ Distribuce a.s. Jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene činí  1 000,- Kč ve prospěch povinného – Obec Toušice.

Hlasování : Pro : 6, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

6) Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 4 smlouvy o závazku veřejné služby 
v drážní dopravě. Jedná se o Podlipanský motoráček a o příspěvek na rok 2013, který 
činí částku 5.000,- Kč.

Usnesení č. 20 : Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o závazku veřejné 
služby v drážní dopravě a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 5.000,- Kč.

Hlasování : Pro : 6, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

      7)  Akce ,,Den dětí “ se uskuteční dne 1.6.2013 v 15.00 hod u Obecního úřadu Toušice.

8)
 Zastupitelstvo obce projednalo žádost MŠ Dolní Chvatliny o finanční 
příspěvek uhrazení neinvestičních výdajů na jednoho žáka za školní rok 2012/13, 
který činí 13.616,20 Kč. MŠ navštěvují dvě děti s trvalým pobytem v Toušicích, 
které se zde však nezdržují.

         Zastupitelstvo obce tuto žádost zamítlo.
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 MAS Podlipansko oznamujme, že dne 23.5.13 v 16.00 hod. se uskuteční jarní 
vycházka po stromech, darovaných tímto sdružením, které byly vysázeny v roce 
2012 občany Toušic a Mlékovic.  Všichni jsou srdečně zváni.

 Dne 8.6.2013 se uskuteční akce Jede jede Mašinka, aneb dětská pouť
v Pečkách.

            

9) Závěr – Termín příštího zasedání zastupitelstva obce je stanoven na 26.6.2013.         .

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

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




