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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 12.10.2011

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

Program :    
                                1)  Zahájení 
                                2)  Schválení programu
                                3)  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu       
                                4)  Zpráva o daňové kontrole                                                          
                                5)  Výběr firmy na čerpací zkoušku vodního zdroje
                                6)  Žádost o dotaci z PRV na kanalizaci
                                7)  Rozvojový strategický dokument obce 
                                8)  Inventarizace
                                9)  Různé
                              10)  Diskuse 
                              11)  Závěr 

Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila v 18:00 hodin zasedání zastupitelstva a přivítala všechny 
přítomné, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2) Zapisovatelem byl určen pan Roman Pazdera a jako ověřovatelé byli určeni
            pan Pavel Krejčí a paní Jana Štiková.

3) Paní starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 35 – Program jednání byl jednohlasně schválen zastupitelstvem obce.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

4) Paní starostka seznámila zastupitelstvo obce se zprávou o daňové kontrole na akci:
,, 13 TI Toušice, p.p.č.289/55, 289/57, 289/1, k.ú. Toušice“ k podprogramu ,,Podpora 
výstavby technické infrastruktury pro rok 2008“, která byla financována Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace ze dne 26.9.2008, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Kontrola byla zahájena dne 26.5.2011 a zpráva o daňové kontrole byla předána 
9.9.2011. Na základě výsledku kontroly vyměřil finanční úřad odvod do státního 
rozpočtu ve výši 32 500,-- Kč, což je 5% z celkové částky vyplacené dotace.
Usnesení č. 36 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí na základě výsledku 
kontroly s vyměřeným odvodem do státního rozpočtu ve výši 32 500,-- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

5) Zastupitelstvo obce projednalo výběr firmy na čerpací zkoušku vodního zdroje pro 
vodovod. V poptávkovém řízení byly osloveny firmy Globál – Geo, s.r.o., Geoservis a
Vodní zdroje Chrudim, spol.s.r.o. 
Usnesení č. 37 - Zastupitelstvo obce vybralo na čerpací zkoušku vodního zdroje 
firmu Globál – Geo, s.r.o. na základě nejvýhodnější cenové kalkulace. Cena akce 
bez DPH je stanovena na 46 372,-- Kč.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 0 hlasů
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6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje 
venkova na splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod v obci Toušice a 
Mlékovice. Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace je 29 998 043,-- Kč.
Obec z vlastních prostředků spolufinancuje 10 % z poskytnuté dotace.
Usnesení č. 38 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s podáním žádosti 
o dotaci z Programu rozvoje venkova na záměr ,, Kanalizace a ČOV obce Toušice“
a souhlasí se spolufinancováním 10 % z poskytnuté dotace.                                                                                                                             

            Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Rozvojového strategického dokumentu obce
      Toušice na rok 2011 – 2015. Rozvojový strategický dokument obce Toušice
      je základním střednědobým programem samosprávy pro řízení a rozvoj obce

v budoucím období čtyř let. Od rozvojového strategického dokumentu obce si 
zastupitelstvo slibuje přehlednost ve stanovení priorit obce, naplánování postupných 
kroků při zpracování jednotlivých projektů pro získání dotací a v neposlední řadě 
seznámení občanů s investičními záměry obce.
Usnesení č. 39 – Rozvojový strategický dokument obce Toušice na rok 2011– 2015 
je jednohlasně schválen zastupitelstvem obce.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

8) Zastupitelstvo obce navrhlo inventarizační komisi, která provede inventarizaci 
majetku obce.
Usnesení č. 40 – Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo inventarizační komisi 
ve složení: paní Štiková, pan Janoud a pan Pazdera.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

   
9) Různé:  

 Zakoupení nového CD přehrávače SONY MHC-EX700 za 4 300,- Kč.
 Kontejner na velkoobjemový odpad bude objednán na 5.11.2011.
 Myslivecké sdružení provede 5.11.2011 brigádu na úklid obce. 
 Povodňový plán obce – oslovení firem na zpracování povodňového plánu
 Mikulášská besídka pro děti

10) Diskuze

11) Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce bude 23.11.2011 od 18:00 hodin
                  na Obecním úřadě v Toušicích. 

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

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