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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Toušice 
konaného dne 18.7.2012

Předsedající: Pazderova Hana 

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

Další přítomní: Jirsíková Vlastimila, Valenta Rudolf, Batelková Ivana

Program: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby
           ,,Kanalizace a ČOV obce Toušice“
5) Dodatek č. 3 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě
6) Vodovod Toušice I.etapa - stavební dozor
7) Informace o hospodaření obce
8) Darování pozemku p.č. 308 k.ú.Mlékovice obci Toušice
9) Různé

10) Závěr
                                      
Průběh jednání: 

1) Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, paní starostka přivítala členy 
zastupitelstva a přítomné občany.
  

2) Zapisovatelem byl určen pan Roman Pazdera a jako ověřovatelé byli určeni 
    pan Pavel Krejčí a pan Bc. Libor Janoud.

3) Paní starostka přednesla návrh programu zasedaní. Hodnotící komise navrhuje 
    z důvodu, že ještě není uzavřené jednání hodnotící komise o výběru nejvhodnější
    nabídky neprojednávat bod 4.

Usnesení č. 31: Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí se změnou programu
                         zasedaní zastupitelstva. Bod číslo 4 se nebude projednávat.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.

4) Projednání tohoto bodu je přesunuto na program příštího zasedání zastupitelstva.

5) Zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 3 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě
  k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na tratích č. 012 a 013 na provoz Podlipanského
    motoráčku pro rok 2012. 
   Usnesení č. 32: Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s Dodatkem č. 3 smlouvy 
    o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
    na tratích č. 012 a 013. Obec zajistí úhradu na provoz Podlipanského motoráčku
   v částce 5 000,- Kč pro rok 2012.
   Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.
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6) Zastupitelstvo obce projednalo a vybralo firmu dle nabídek na činnost technického dozoru
pro stavbu ,,Vodovod Toušice I.etapa“. Na činnost technického dozoru byly osloveny tyto 
firmy:
- Profesionálové, a.s.
- Vodos Kolín
- 3Lstudio
- Ing. Jiří Kubíček

   Usnesení č. 33: Zastupitelstvo obce vybralo na technický dozor pro stavbu 
     ,,Vodovod Toušice I.etapa“ pana ing. Jiřího Kubíčka a schvaluje uzavřít s panem 
     ing. Jiřím Kubíčkem mandátní smlouvu.                       
     Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.

7) Paní Jirsíková - účetní obce podala informace zastupitelstvu obce o hospodaření obce 
Toušice od 1.1.2012 do 30.6.2012. 

     Zastupitelstvo obce bere informace o hospodaření obce Toušice na vědomí.

       8) Zastupitelstvu obce byla předložena od paní Rybářové a paní Vaněčkové nabídka
           na darování pozemku v obci Mlékovice.
             Zastupitelstvo obce nabídku na darování pozemku přijímá a podnikne další jednání
             k získání souhlasu a vyjádření ostatních spoluvlastníků pozemku. Obec následně zajistí
             převod pozemku do vlastnictví obce.

9) Různé: 
 Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na svoz pytlového svozu plastů. Svoz bude 

zajišťovat firma NYKOS a.s. jednou za měsíc. Zastupitelstvo souhlasí s realizací 
svozu již od srpna. 

 Paní  starostka informovala o místní úpravě provozu na pozemní komunikaci na silnici 
č. III/33339 v Mlékovicích. Na podnět obce bude omezení nejvyšší povolené rychlosti 
v obci na 40 km/h v místě, kde jsou zatáčky a nejsou podél silnice chodníky.     

 Starostka obce informovala o anketě, která bude probíhat v srpnu a občané se budou 
moci vyjádřit k dění ve své obci i v celém regionu MAS Podlipanska. Získané podněty 
budou sloužit obci, ale i k aktualizaci rozvojové strategie regionu a k přípravě na nové 
dotační období. Schránky na odpovědi budou umístěny na obecním úřadě v Toušicích 
a v obchodě v Mlékovicích. Anketa bude ukončena 31.8.2012.

 Pan Valenta vznesl návrh na posouzení statického stavu mostu přes potok 
v Mlékovicích a navrhl zažádat o případné omezení provozu nákladních automobilů 
na tomto místě. Bude zjištěn současný stav mostu a jeho nosnost. 

 Starostkou obce byla podána informace o průběhu zpracování povodňového plánu 
obce.

10) Závěr: Termín příštího zasedání zastupitelstva obce  je 25.7.2012 od 18:00 hodin
                na obecním úřadě v Toušicích.

                 Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:00 hodin.

______________________                                       ________________________
        František Jirsík                                                                Hana Pazderová                                                            
          místostarosta                                                                       starostka                                                                    
  

__________________             __________________               _________________
     Roman Pazdera                         Pavel Krejčí                             Libor Janoud
          zapisovatel                              ověřovatel                                 ověřovatel   




