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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 22.2.2012

Předsedající :     Pazderová Hana

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

Omluveni :          Pavel Krejčí, Roman Pazdera

Program :    1) Zahájení

                      2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                      3) Schválení programu

                      4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

                      5) Dodatek č.IV. ke Smlouvě o závazku veřejné služby 
                          ve vnitrostátní linkové osobní dopravě 

                      6) Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2012

                      7) Žádost o vydání povolení k pokácení stromu
                          na p.č.st.122 k.ú. Toušice

                      8) Žádost o pronájem části obecního pozemku
                          p.č. 329/2 k.ú. Toušice 

                      9) Akce : ,, Maškarní rej pro děti “

         10) Různé

                     11) Závěr

        

Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila jednání, přivítala přítomné členy, omluvila nepřítomné a 
přednesla program. Jelikož byla přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva je zastupitelstvo usnášeníschopné.

2) Zapisovatelkou byla určena paní Jana Štiková a jako ověřovatelé byli určeni pan                                 
Bc. Libor Janoud a pan Jiří Bělohlávek.
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3) Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem programu.

Usnesení č. 6 : Zastupitelstvo obce  schválilo program zasedání zastupitelstva.

Hlasování: Pro : 5, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

4) Paní starostka přednesla zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za  
za rok 2011, které se uskutečnilo dne 30.1.2012. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu 
o výsledku přezkoumání na vědomí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce bude zveřejněna na úřední desce obce.

5) Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. IV. Ke Smlouvě o závazku veřejné služby 
ve vnitrostátní linkové dopravě na rok 2012 s Okresní autobusovou dopravou Kolín 
s.r.o. Náklady na autobusovou obslužnost na rok 2012 činí 45 000, -- Kč.

Usnesení č. 7 : Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. IV. ke Smlouvě o 
závazku ve vnitrostátní linkové dopravě a s úhradou 45 000, -- Kč na rok 2012.

Hlasování: Pro : 5, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozpočtové opatření  č. 1/2012.

      Usnesení č. 8 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012

Hlasování: Pro : 5, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

7) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vydání povolení k pokácení stromu na p.č.st. 
122 k.ú. Toušice

Usnesení č. 9 : Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním povolení k pokácení 
stromu na parcele p.č.st. 122 k.ú. Toušice.

      Hlasování: Pro : 5, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

8) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 329/2 
k.ú. Toušice, jedná se o pozemek s výměrou 10,36 m2.

Usnesení č. 10 : Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku 
p.č. 329/2 k.ú. Toušice o výměře 10,36 m2 panu Janu Zachovi. 
Roční nájemné, které bude činit 50, -- Kč se sjednává na dobu neurčitou .
Záměr obce bude zveřejněn na úřední desce obce Toušice.

Hlasování: Pro : 5, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0
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9) Zastupitelstvo obce projednalo uskutečnění  akce ,, Maškarní rej pro děti “

Usnesení č. 11 : Zastupitelstvo obce souhlasí s uskutečněním akce ,, Maškarní rej
pro děti “ a to na den 10.3.2012 v 16:00 hodin. Podrobnosti o průběhu akce se 
projednají na schůzce plánované na 7.3.2012 v 18:00 hodin.

Hlasování: Pro : 4, proti : 0, zdrželo se hlasování : 1

10) Různé:

 Žádost o dotaci z PRV se dostala do užšímu výběru na seznam obcí doporučených 
k financování z Programu rozvoje venkova a obec byla vyzvána k doložení příloh 
v rámci dotačního řízení na financování kanalizace a čistírny odpadních vod 
v Toušicích a Mlékovicích.

 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zakoupení nového softwaru na účetnictví 
KEO od firmy Alis s.r.o. Česká Lípa v ceně 8 250, -- Kč.

 Firma Nykos a.s. oznamuje změnu času svozu komunálního odpadu.  Svoz bude 
probíhat v ranních hodinách , změna času svozu odpadu platí od 1.3.2012.

 Starostka obce informovala zastupitelé o schůzce svazku Mikroregionu 
Kouřimsko.  

11) Závěr – Termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude 21.3.2012 od 18:00 hodin na
      Obecním úřadě v Toušicích. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21:00 hodin.

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

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




