
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Toušice 
konaného dne 19.12.2011

Předsedající:       Pazderová Hana

Přítomni:             Jirsík František, Bělohlávek Jiří, Pazdera Roman, Janoud Libor

Omluveni:            Krejčí Pavel, Štiková Jana 

Program:           1) Zahájení

                             2)  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                             3)  Schválení programu

                             4)  Rozpočet obce na rok 2012

                             5) Rozpočtový výhled na rok 2015  

                             6)  Návrh na rozpočtové opatření č.6/2011

                             7) Hospodaření obce

                             8) Dodatek č.1/2012 ke smlouvě s firmou NYKOS, a.s.

                             9)  Schválení směrnice k inventarizaci majetku

                           10)  Schválení odpisového plánu

                           11)  Diskuse

                           12)  Závěr

                           

Průběh jednání:

1) Paní  starostka zahájila 18:00 hodin jednání, přivítala přítomné členy zastupitelstva a
omluvila nepřítomné. 

2) Zapisovatelem byl určen pan Libor Janoud a jako ověřovatelé zápisu pan Jiří Bělohlávek a
      pan Roman Pazdera.

3) Paní starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva obce.

      Usnesení č. 52: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva.
      Hlasování: pro: 5,  proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.



4) Zastupitelstvo obce Toušice projednalo rozpočet obce na rok 2012. K rozpočtu obce 
nebyly vzneseny žádné připomínky.

      Usnesení č. 53: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012 jako  
                               schodkový. Schodek bude kryt z prostředků minulých let.
                                Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen jednohlasně všemi hlasy
                               přítomných.
      Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0. 

5) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled  na rok 2015. K rozpočtovému výhledu 
na rok 2015 nebyly žádné připomínky.

      Usnesení č. 54: Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje rozpočtový výhled obce
                                na rok 2015.
       Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.

  
6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozpočtové opatření č. 6/2011.

      Usnesení č. 55: Zastupitelstvo obce schvaluje jednohlasně rozpočtové opatření 
                                 č. 6/2011, viz. příloha zápisu.                    
       Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.

7) Paní účetní podala informace o hospodaření obce k 30.11.2011. Zastupitelstvo obce vzalo 
tyto informace na vědomí. 

8) Projednání dodatku č. 1/2012 ke smlouvě s firmou NYKOS, a.s. na zabezpečení 
odpadového hospodaření.

      Usnesení č. 56: Zastupitelstvo obce  schvaluje dodatek č. 1/2012 ke smlouvě s firmou
                                 NYKOS, a.s.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.

9) Starostka obce předložila návrh na schválení směrnice k inventarizaci majetku a závazků
 Obce Toušice. K předložené směrnici nebylo žádných připomínek.

       Usnesení č. 57: Zastupitelstvo obce schválilo směrnici k inventarizaci majetku a
                                závazků obce Toušice.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.

10) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na odpisový plán k odpisování dlouhodobého
      hmotného a nehmotného majetku obce Toušice. K návrhu nebyly žádné připomínky.

       Usnesení č. 58:   Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně odpisový plán obce Toušice.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželo se hlasování:0.



11) Různé: 
 Dne 15.12.2011 byla podepsána smlouva o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a 
zemědělství v rámci tematického zadání Vodohospodářská infrastruktura na 
akci ,,Vodovod Toušice I.etapa“. 

 Paní starostka poděkovala všem členům zastupitelstva, kteří se podíleli 
                        na přípravě balíčků na mikulášskou nadílku i na vlastním zajištění akce.

12) Závěr: Další zasedání zastupitelstva Obce Toušice se uskuteční  25.1.2012 v 18:00 hodin
                   na Obecním úřadě v Toušicích.

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

---------------------------                    --------------------------                 ---------------------------
      Libor Janoud                                 Jiří Bělohlávek                           Roman Pazdera
        zapisovatel                                     ověřovatel                                 ověřovatel               
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