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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 18.4.2012

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

Omluveni :            Bělohlávek Jiří, Krejčí Pavel (v 18:30 hod. přišel pan Pavel Krejčí )
Další přítomní :   Jirsíková Vlastimila

Program :    1) Zahájení

                      2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                      3) Schválení programu zasedání 

                      4) Závěrečný účet obce za rok 2011

                      5) Návrh na rozpočtové opatření č. 2/2012

                      6) Zadávací řízení – Schválení rozhodnutí o námitkách

                      7) Zadávací řízení – Prodloužení lhůty pro podání nabídek

                      8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

   akci: ,, Toušice-kabel NN pro p.p.č. 289/54“

                      9) Neinvestiční náklady na žáky MŠ Dolní Chvatliny

         10) Žádost paní Hrabánkové o zproštění poplatku za komunální odpad

         11) Různé

                     12) Závěr

                     

Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila v 18:00 hodin jednání, přivítala přítomné členy, omluvila
nepřítomné. Je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2) Zapisovatelkou byla určena paní Jana Štiková a jako ověřovatelé byli určeni
      pan Bc. Libor Janoud a pan Roman Pazdera.

3) Paní starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva s doplněným  
program o bod  9)  Neinvestiční náklady na žáky MŠ Dolní Chvatliny

                        bod 10) Žádost paní Hrabánkové o zproštění poplatku za komunální odpad 
      a vyzvala členy zastupitelstva obce, zda souhlasí s doplněním programu.

Usnesení č. 19 : Zastupitelstvo obce  schválilo program zasedání zastupitelstva.

Hlasování : Pro : 5, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0
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4) Zastupitelstvu obce byl předložen závěrečný účet obce za rok 2011, který byl 
zveřejněn od 26.3.2012 – 11.4.2012 na úřední desce a elektronické úřední desce na 
webových stránkách obce Toušice spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Toušice za rok 2011.

Z důvodu, že byly při přezkoumání hospodaření obce zjištěny chyby, které nemají 
závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 420/2004 Sb.) - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o 
přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu, zastupitelstvo 
obce přijme opatření k nápravě chyb uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce a podá písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu – Krajskému 
úřadu Středočeského kraje, Odboru finanční kontroly do 15 dnů od schválení 
závěrečného účtu obce Toušice za rok 2011. Tato chyba se již nebude v dalších letech 
opakovat.

Usnesení č. 20 - Zastupitelstvo obce Toušice schvaluje závěrečný účet obce 
Toušice za rok 2011 s vyjádřením ,, bez výhrad “.

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

5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozpočtové opatření č. 2/2012.

           Usnesení č. 21 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012.
Rozpočtové opatření č. 2/2012 je součástí zápisu .

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

V 18:30 hodin dorazil na jednání zastupitel pan Pavel Krejčí.

6) Zastupitelstvo obce projednalo schválení rozhodnutí o námitkách  u zadávacího řízení
veřejné zakázky ,,Kanalizace a ČOV obce Toušice“.

Usnesení č. 22  -  Zastupitelstvo obce Toušice po projednání schvaluje v souladu 
s ust. § 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále 
jen „ZVZ“), rozhodnutí o námitkách podaných ve shora uvedené veřejné zakázce 
dodavatelem MOOPEX a.s., sídlem Praha 10, U plynárny 95/455, IČ: 63079704
(dále jen „stěžovatel“), které byly zadavateli doručeny dne 10.4.2012:

Námitky stěžovatele obsahují veškeré náležitosti dle § 110 odst. 7 ZVZ a byly 
podány ve lhůtě dle § 110 odst. 2 ZVZ. Zadavatel přezkoumal podané námitky 
v souladu s § 111 ZVZ v plném rozsahu a ve všech vzájemných souvislostech a po 
zhodnocení všech podkladů rozhodl o tom, že námitky jsou částečně důvodné. 
Bylo vyhověno námitkám označených stěžovatelem ve svém podání body 1., 2 a 3. 
a námitkám označených body 4. a 5. nebylo vyhověno.
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Odůvodnění rozhodnutí je uvedeno v rozhodnutí o námitkách, které je přílohou 
tohoto usnesení.

Zadavatel v návaznosti na ty námitky stěžovatele, kterým vyhověl, provedl 
nápravu tak, že prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Hlasování : Pro : 6, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

7) Zastupitelstvo obce projednalo prodloužení lhůty pro podání nabídek u zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku ,, Kanalizace a ČOV obce Toušice“.

       Usnesení č. 23   -  Zastupitelstvo obce Toušice po projednání schvaluje
a) prodloužení lhůty pro podání nabídek v otevřeném řízení na veřejnou     
zakázku „Kanalizace a ČOV obce Toušice“, a to do 2.5.2012 do 14:00 hodin;

b) úpravu předpokládané hodnoty veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV obce 
Toušice“ z původních 30 000 000,- Kč bez DPH na 28 698 043,- Kč bez DPH 
v návaznosti na podanou změnu žádosti v rámci PRV pro SZIF.

Hlasování : Pro : 6, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

8) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na akci : ,,Toušice – kabel NN pro p.p.č. 289/54 k.ú. Toušice“.

            Usnesení č. 24 – Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na akci: ,,Toušice – kabel NN pro p.p.č. 289/54“.

      Hlasování : Pro : 6, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

9) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek na neinvestiční náklady žáky MŠ 
Dolní Chvatliny s trvalým bytem v Toušicích na školní rok 2011/2012. Jedná se o dva 
žáky a náklady na jednoho žáka činní 9 253,30 Kč.

Zastupitelstvo obce finanční příspěvek neposkytne, vzhledem k tomu, že žáci 
nejsou v předškolním věku, tudíž nemá obec Toušice povinnost tyto náklady 
uhradit.

10) Žádost paní Hrabánkové, bytem Ždánice, o zproštění poplatku za odvoz komunálního 
odpadu v Toušicích z č.p.61.

      Zastupitelstvo obce žádost o zproštění  poplatku za odvoz komunálního odpadu 
zamítlo na základě schválené Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011.
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11) Různé

Akce Pálení Čarodějnic se uskuteční 30.4.12 v 19.00 hod. u železničního přejezdu mezi 
obcemi Toušice a Mlékovice.

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku bezpečnostní agentury H1 Sekurity spol. s r.o. na 
zařazení do projektu hlídání obcí. Jedná se o namátkové patrolování v katastru obce 
Toušice a Mlékovice. Obec Toušice tuto nabídku nevyužije.

Žádost o dotaci ze Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství na akci
,, Vodovod Toušice II. Etapa “ nebyla obci Toušice zastupitelstvem středočeského kraje 
schválena.

Zastupitelstvu obce byl předložen závěrečný účet Svazku obcí  NY-KO společně se 
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku. Závěrečný účet bude zveřejněn na 
úřední desce od 19.4. do 4.5.2012.

12) Závěr – Termín příštího zasedání zastupitelstva obce je stanoven na 23.5.2012 od 
18:00 hodin na obecním úřadě v Toušicích.

       Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:45 hodin.

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

------------------------                   -------------------------                     ------------------------
    Jana Štiková                               Bc. Libor Janoud                           Roman Pazdera
    zapisovatelka                                ověřovatel                                       ověřovatel




