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Zápis ze zasedání zastupitelstva

obce Toušice konaného dne 17.7.2013

Předsedající:   Hana Pazderová

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

Omluveni: Pavel Krejčí

Další přítomni:   Vlastimila Jirsíková, Bc. Josef Batelka, Ivana Batelková, Mgr. Jana Haššáková, 

                             Rudolf Valenta, Jiří Pejsar, Ing. Ivan Bažant, Pavla Bažantová,  

                             Jana Bažantová, Jakub Tlamsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Program: 1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení programu

4. Informace o stávající situaci po povodních

5. Návrh na schválení finančního příspěvku občanům zasažených povodní

6. Návrh na rozpočtové opatření č. 4/2013

7. Výběr zhotovitele na vyčištění příkopu a rekonstrukce mostků v 
Mlékovicích

8. Výběr zhotovitele na oplocení úpravny vody

9. Zahájení výstavby kanalizace a ČOV obce Toušice

10. Mandátní smlouva na technický dozor a inženýrskou činnost na stavbě      
„Kanalizace a ČOV obce Toušice“

11. Schválení veřejné sbírky pro postižené občany povodní a obnovu těchto obcí

12. Různé

13. Diskuze

14. Závěr
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Průběh jednání:

1. Paní starostka zahájila jednání, přivítala přítomné členy zastupitelstva a další přítomné 
a omluvila nepřítomného člena zastupitelstva. Jelikož byla přítomna nadpoloviční 
většina všech členů zastupitelstva, je zastupitelstvo usnášeníschopné.

2. Zapisovatelem byl určen pan František Jirsík a jako ověřovatelé byli určeni pan
      Bc. Libor Janoud a pan Jiří Bělohlávek.

3. Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem programu a předložila zastupitelstvu 
návrh na doplnění programu o bod 10) Mandátní smlouva na technický dozor a 
inženýrskou činnost na stavbě ,,Kanalizace a ČOV obce Toušice“ a o bod 11)
Schválení veřejné sbírky pro postižené občany obce Toušice a Mlékovice při povodni 
v červnu 2013 a na obnovu těchto obcí.

Usnesení č. 25: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým doplněním programu a 
schvaluje program zasedání zastupitelstva.

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

4. Informace o stávající situaci po povodních
Paní Jirsíková seznámila přítomné s finančními prostředky, které obec obdržela na 
likvidaci škod po povodni:
na účet obce bylo zasláno:           403.635,-- Kč
hotově na pokladně:                          76.400,-- Kč
ze zahraničí:                                           364,25Kč
na zvláštní povodňový účet:              92.523,45Kč
dar od Střed. kraje:                             160.000,-- Kč
dotace od Střed.kraje:                         250.000,-- Kč

Náklady na odstraňování následků povodně se odhadují na cca 2.700.000,-- Kč.

Asanace studní: Dne 18.7.2013 bude provedena zdarma asanace studní postiženým 
občanům firmou zprostředkovanou charitativní organizací ADRA.

Mlékovický rybník 
Dne 4.7.2013 proběhlo jednání na obecním úřadě v Toušicích ohledně Mlékovického 
rybníku, z jednání pro majitele rybníku vyplynulo:
- do 15.8.2013 podá informaci na odbor Životního prostředí, co zamýšlí  s rybníkem

do budoucna
- protipovodňové opatření na zajištění hráze pro bezpečný odtok vody 
- do 31.8.2013 předloží majitel projektovou dokumentaci

Povodňový plán obce
Jednání s panem Ing. Papežem:
- aktualizace povodňového plánu
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- letecké fotografie, poskytnutí dokumentace cena 7.000,-- Kč
- dne 30.7.2013 od 17 hodin proběhne proškolení občanů v záplavovém území. Cena          
školení bude 8.000,-- Kč.

Povodí Labe
V září 2013 bude probíhat čištění koryta potoka Bečvárka. 

5. Paní starostka předložila návrh na poskytnutí finančního příspěvku postiženým 
občanům povodní na pokrytí následků při červnové povodni. Zastupitelstvo 
projednalo poskytnutí finančního daru od obce občanům zasažených povodní.

Usnesení č. 26: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru
občanům, kteří byli zasaženi povodní v červnu 2013. Celková schválená finanční 
částka na rozdělení daru občanům činí 670 000,-- Kč.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

6. Zastupitelstvu byl předložen návrh na rozpočtové opatření č. 4/2013.
Usnesení č. 27: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013, viz 
příloha zápisu.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

7. Výběr zhotovitele na vyčištění příkopu a rekonstrukce mostků v Mlékovicích.
Nabídky na zhotovení dodal:
- Dopravní stavby Bohemia: cena: 51.043,-- Kč bez DPH
- Dočkal: cena: 49.000,-- Kč bez DPH
- VPK Suchý: osloven, nedodal nabídku
Usnesení č. 28: Zastupitelstvo vybralo firmu Dočkal za cenu 49.000,-- Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

8. Výběr zhotovitele na oplocení úpravny vody
Nabídky na zhotovení dodal:
- p. Kaše: cena: 50.000,-- Kč včetně DPH
- p. Stepak: cena: 38.506,-- Kč včetně DPH
- p. Kupr: cena: 55.000,-- Kč včetně DPH
Usnesení č. 29: Zastupitelstvo vybralo firmu Stepak za cenu 38.506,-- Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

9. Starostka podala informace o zahájení výstavby kanalizace a ČOV obce Toušice.
Dne 10.7.2013 bylo předáno staveniště firmě ABK Pardubice a dne 25.7. 2013 začnou 
stavební práce na kanalizaci.

10. Byla předložena mandátní smlouva s panem ing. Kubíčkem na technický dozor a 
inženýrskou činnost na stavbě „Kanalizace a ČOV obce Toušice“.                         
Sazba je 400,-- Kč/hod; cestovné 6,50 Kč/km. 
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Usnesení č. 30: Zastupitelstvo obce Toušice souhlasí s uzavřením mandátní 
smlouvy na technický dozor a inženýrskou činnost s panem ing. Jiřím Kubíčkem.                                   
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

11. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na vyhlášení veřejné sbírky pro postižené 
občany obce Toušice a Mlékovice při povodni v červnu 2013 a na obnovu těchto obcí.
Sbírka bude zahájena podle § 7 zákona o veřejných sbírkách a ukončena bude 
31.10.2013. Shromažďování příspěvků bude na předem vyhlášeném zvláštním 
bankovním účtu.

Usnesení č. 31 - Zastupitelstvo obce Toušice schvaluje vyhlášení veřejné sbírky 
pro postižené občany obce Toušice a Mlékovice při povodni v červnu 2013 a na 
obnovu těchto obcí.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

12. Různé
 Oprava mostku v Mlékovicích – výhled jaro 2014.
 OAD – zrušení autobusu linka G41 přes prázdniny. Linka G51 bude zastavovat 

v Zásmukách na náměstí.
 Dne 7. 9. 2013 v Mlékovicích na návsi proběhne poutní slavnost.

13. Diskuze
Paní Haššáková dala podnět na zřízení dešťové kanalizace před svým domem. 
Pan Valenta přednesl nabídku firmy Baumit na sanační omítky.
Pan Batelka navrhl omezení nákladní dopravy v obci Mlékovice.

14. Závěr 
Termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude 7.8.2013 od 18:00 hod na Obecním úřadě 
v Toušicích. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:45 hod.

  ________________ ________________

    František Jirsík     Hana Pazderová
     místostarosta            starostka

________________ ________________ ________________

    František Jirsík     Bc. Libor Janoud       Jiří Bělohlávek
       zapisovatel                    ověřovatel           ověřovatel




