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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 11.5.2011

Předsedající :     Pazderová Hana

Přítomni :           Jirsík František, Bělohlávek Jiří, Pazdera Roman, Štiková Jana, Pavel Krejčí

Omluveni :         Bc. Libor Janoud

Dále přítomen :  Bc. Pavel Chudý – dotační poradce firmy Abc Dotace

Program :    1) Zahájení

                      2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                      3) Schválení programu

                      4) Projednání žádosti o dotaci na kanalizaci a vodovod

                      5) Hospodaření obce

                      6) Neinvestiční náklady na žáky ZŠ v Zásmukách

                      7) Neinvestiční náklady na žáky ZŠ v Kolíně

                      8) Elektronická spisová služba

                      9) Oznámení o zrušení naučné stezky Zásmuky – Kouřim

         10) Den dětí – příprava

                     11) Různé

                     12) Diskuze

                     13) Závěr 

Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila v 18:00 hodin zasedání zastupitelstva. Přivítala všechny 
přítomné a omluvila nepřítomné členy zastupitelstva. Jelikož byla přítomna 
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2) Zapisovatelkou byla určena paní Jana Štiková a jako ověřovatelé byli určeni
            pan Pavel Krejčí a pan Roman Pazdera.
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3) Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem programu.
Usnesení č. 15 – Program jednání byl jednohlasně schválen zastupitelstvem obce.

4) Na jednání zastupitelstva obce byl přizván pan Bc. Pavel Chudý – dotační poradce 
firmy Abc Dotace, který seznámil zastupitele s možnostmi podání žádosti o získání 
dotace na kanalizaci, vodovod a s tím souvisejících kroků ze strany obce.

5) Paní Vlastimila Jirsíková – účetní obce seznámila zastupitelstvo obce  s hospodařením 
obce Toušice  za období od 1.1.2011 do 30.4.2011.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce.

6) Zastupitelstvo obce projednalo neinvestiční náklady v roce 2011 na žáky navštěvující 
ZŠ v Zásmukách. 

Základní školu v Zásmukách navštěvuje jedenáct dětí a roční neinvestiční náklady na 
jednoho žáka činí 6.476,- Kč.

MŠ v Zásmukách nenavštěvuje žádné dítě v předškolním věku z Obce Toušice.

Usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí se zaplacením neinvestičních                                                                                                                                                                                                                                                            
nákladů na žáky ZŠ  v Zásmukách, které celkově činí 71.236,- Kč na rok 2011.

7) Zastupitelstvo obce projednalo neinvestiční náklady v roce 2011 na žáka navštěvující
     ZŠ v Kolíně. 

      Jedná se o jednoho žáka a neinvestiční náklady na I. pololetí školního roku 2010-2011
      činí 2.794,- Kč.

Usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí se zaplacením
neinvestičních nákladů na žáka ZŠ v Kolíně, které celkově činí 2.794,- Kč

           za I. pololetí školního roku 2010-2011.

8) Zastupitelstvo obce Toušice projednalo možnost zapojení obce do projektu na řešení 
ukládání elektronických dat a spisové služby pro obec a podání žádosti o dotaci

      na elektronickou spisovou službu.

Usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s vyjádřením zájmu
 obce o poskytnutí možnosti používat elektronickou spisovou službu
 v hostovaném režimu v technologickém centru pro obce ve správním obvodu
ORP Kolín.

9) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanoviskem Regionálního muzea Kolín
      o zrušení naučné stezky Zásmuky – Kouřim, podle niž se tato naučná stezka ruší.

Starostové dotčených obcí se dohodli na obnovení této naučné stezky a to 
spolufinancováním nákladů na údržbu této naučné stezky. 
Jedná se o Město Kouřim, Obec Toušice a Město Zásmuky.

Usnesení č. 19 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s obnovením a zároveň 
se spolufinancováním naučné stezky. 
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10) Zastupitelstvu obce byl podán návrh na uspořádání Dne dětí.

Usnesení č. 20 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s uspořádáním Dne dětí. 
Akce se uskuteční dne 4.6.2011 od 15.00 hodin. Program dětského dne bude 
projednán dne 25.5.2011.

   
11) Různé:  Nahlížení do obnovy katastrálního operátu katastrálního území  Mlékovice
                   proběhne na Obecním úřadě v Toušicích od 16.5. – 27.5.2011 o úředních
                   hodinách. Vlastníci pozemků a nemovitostí budou mít možnost nahlédnout do
                   svých listů vlastnictví. 

12) Diskuze

13) Závěr: Termín příštího zasedání zastupitelstva obce je 22.6.2011 od 18:00 hodin
                  na Obecním úřadě v Toušicích. 

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

------------------------                   -------------------------                     ------------------------
    Jana Štiková                             Pavel Krejčí                            Roman Pazdera
    zapisovatelka                            ověřovatel                                ověřovatel
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