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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 21.11.2012

Předsedající:     Pazderová Hana
Přítomni:           Jirsík František, Bělohlávek Jiří, Štiková Jana, Bc. Janoud Libor, 

    Pazdera Roman, Krejčí Pavel      

Dále přítomni:   Minaříková Iveta, Jirsíková Vlastimila, Mgr. Haššáková Jana, Brož David
                            
                             
Program :    

1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Veřejné projednání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb
5) Návrh rozpočtu obce Toušice na rok 2013
6) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2016
7) Návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Toušice č. 2/2012,

                       o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8) Návrh na rozpočtové opatření č. 6/2012
9) Žádost o odkoupení části obecního pozemku

10) Neinvestiční náklady na žáky Základní školy v Zásmukách
11) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
12) Akce pro děti ,,Mikulášská besídka“
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr

                     
                   
Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila v 18:00 hodin jednání, přivítala přítomné členy zastupitelstva a 
přítomné občany. Jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce, zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné.

2) Zapisovatelem byl určen pan Pavel Krejčí. 
      Jako ověřovatelé byli určeni pan Jiří Bělohlávek a paní Jana Štiková.

3) Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce 
a s návrhem na doplnění programu o bod č. 11) Zpráva z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2012 a o doplnění bodu č. 12) Akce ,,Mikulášská besídka“.

Usnesení č. 48: Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

4) Veřejné projednání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na 
Podlipansku.
Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření v obci Toušice a Mlékovice, výsledek
 vyhodnocení bude zveřejněn na webových stránkách obce Toušice.
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5) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu obce Toušice na rok 2013. 
      K návrhu rozpočtu obce nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení č. 49: Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s návrhem rozpočtu na 
rok 2013, který bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce 
od 26.11.2012 do 13.12.2012.
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu na rok 2016. 
K rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení č. 50: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu na 
rok 2016, který bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce 
od 26.11.2012 do 13.12.2012.
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2012, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo projednalo návrh na zvýšení 
poplatku, ale rozhodlo zatím poplatek nezvyšovat a naopak motivovat lidi 
k třídění odpadu a tím ke snižování komunálního odpadu. Výše poplatku pro 
poplatníka, který má trvalý pobyt činí 500,- Kč za kalendářní rok. U poplatníka, který 
má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci činí výše poplatku 500,- Kč za rok. Včas 
nezaplacené poplatky se zvýší na trojnásobek, toto zvýšení bude příslušenstvím 
poplatku. Celkové skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu činily 247 680,- Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a sazbou 
poplatku bude hradit obec z rozpočtu a činí na jednoho poplatníka 400,- Kč za rok. 

Usnesení č. 51: Zastupitelstvo obce se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a to na základě § 14 odst. 
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů. Sazba poplatku činí 500,- Kč.
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

8) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozpočtové opatření č. 6/2012.

Usnesení č. 52: Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012.
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

9) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 237/3
v k.ú. Mlékovice před domem č.p. 28.

      Zastupitelstvo obce Toušice zamítlo žádost o odkoupení části obecního pozemku
      p.č. 237/3 v k.ú. Mlékovice před domem č.p. 28.
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10) Zastupitelstvo projednalo neinvestiční náklady na žáky Základní školy v Zásmukách.
Základní školu v Zásmukách navštěvuje 12 dětí z Mlékovic.

Usnesení č. 53: Zastupitelstvo obce Toušice souhlasí s uhrazením neinvestičních 
nákladů na žáky navštěvující Základní školu v Zásmukách, které činní 40 156,- Kč
za II. pololetí šk. roku. 
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

11) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2012, které se uskutečnilo 20.11.2012. Přezkoumávané období bylo 

      od 1.1.2012 do 20.11.2012. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Toušice byla
      zjištěna chyba při dodržení základních postupů pro určení výše odpisů
      dlouhodobého majetku a chyba v nedodržení obsahového vymezení položky
      rozvahy ,,Krátkodobé pohledávky“.  
  
      Usnesení č. 54:  Zastupitelstvo obce Toušice souhlasí se Zprávou z dílčího
      přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a příjme opatření k nápravě chyb
      uvedených ve Zprávě z dílčího přezkoumání do 30.11.2012, po nápravě chyb
      bude již postupováno v souladu se zákonem. 
      Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

12) Akce ,,Mikulášská besídka“ se bude konat v neděli 2.12.2012 od 17 hodin. Pro děti je 
pozvané Klemprdovo kočovné divadlo. Bude připraveno 70 balíčků pro děti v hodnotě 
70,- Kč. Příprava balíčků se uskuteční 28.11.2012 od 17 hodin, nákup sladkostí do 
balíčků zajistí starostka.

Usnesení č. 55: Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním akce ,,Mikulášská besídka“.
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

13) Různé:  Volba prezidenta České republiky proběhne ve dnech 11. – 12.1.2013.
         

14) Diskuse – Proběhla diskuse na téma úklidu v obci. Bude oslovena firma Zemědělská
                      výroba a služby ohledně úklidu veřejné komunikace po řepné kampani.
       
15) Závěr - Zasedání zastupitelstva obce Toušice bylo ukončeno v 23:30 hodin.
                 Termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude 19.12.2012 od 18:00 hodin.

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

------------------------                   -------------------------                     ------------------------
      Pavel Krejčí                                Jana Štiková                                Jiří Bělohlávek
       zapisovatel                                 ověřovatelka                                  ověřovatel




