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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 23.11.2011

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

Program :    
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu
4) Návrh rozpočtu obce na rok 2012
5) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2015
6) Návrh na rozpočtové opatření č.5/2011
7) Obecně závazná vyhláška obce o poplatku za komunální odpad
8) Návrh na podání žádosti o dotaci na vodovod ze Středočeského kraje 
9) Smlouva o zřízení věcného břemene
10) Smlouva o partnerství
11) Smlouva o podmínkách provedení stavby
12) Rekonstrukce lávky v Toušicích
13) Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO
14) Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko
15) Akce ,,Mikulášská besídka“
16) Různé 
17) Diskuse
18) Závěr

Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila v 18:00 hodin zasedání zastupitelstva a přivítala přítomné členy
zastupitelstva a omluvila nepřítomné. Přítomno je šest členů zastupitelstva obce, 
zastupitelstvo obce je proto usnášeníschopné.

2) Zapisovatelem byl určen pan Roman Pazdera a jako ověřovatelé byli určeni
            pan Pavel Krejčí a pan Jiří Bělohlávek.

3) Paní starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 41 – Program jednání byl jednohlasně schválen zastupitelstvem obce.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

4) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2012. K návrhu 
rozpočtu obce nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 42 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s návrhem rozpočtu na 
rok 2012, který bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce 
od 25.11. do 12.12.2011.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu na rok 2015. 
K rozpočtovému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 43– Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu na 
rok 2015, který bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce 
od 25.11. do 12.12.2011.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 
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6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozpočtové opatření č. 5/2011.
Usnesení č. 44 – Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/2011, viz 
příloha zápisu.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2011, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 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 2010 na sběr a svoz komunálního odpadu činily 305 618,80 Kč.
Usnesení č. 45 - Zastupitelstvo obce se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a to na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 10 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

8)  Zastupitelstvo obce projednalo návrh na podání žádosti o dotaci ze Středočeského
       Fondu životního prostředí a zemědělství na Vodovod Toušice II. etapa a dále
       spolufinancování obcí v případě obdržení dotace. 

             Celkové náklady na projekt Vodovodu Toušice II. etapa jsou 3 988 039,- Kč. 
       Obec z vlastních prostředků bude spolufinancovat projekt částkou 199 402,- Kč.
      Usnesení č. 46 – Zastupitelstvo obce Toušice jednohlasně souhlasí s podáním
      Žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
      na Vodovod Toušice II. etapa. Obec Toušice v případě, že obdrží dotaci 
      má vlastní prostředky na spolufinancování a to 5% z celkových nákladů
      projektu.
      Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

9) Zastupitelstvo obce projednalo uzavření smlouvy číslo IV – 12 – 6006912/1 pro
      stavbu Toušice – kNN pro č.p. 50 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného
      břemene na pozemku p.č. 299/1 k.ú.Toušice.

Usnesení č. 47 – Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním smlouvy
číslo IV-12-6006912/1 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 299/1 k.ú.Toušice.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

10) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o partnerství k projektu ,, Podlipansko sází 
stromy“. V rámci projektu byly vysazeny 4 stromy v Toušicích. Smlouva se uzavírá 
do roku 2015.
Usnesení č. 48 – Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s 
MAS Podlipansko o.p.s. za účelem spolupráce na projektu ,, Podlipansko sází 
stromy“.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
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11) Zastupitelstvo projednalo smlouvu o podmínkách provedení stavby s vlastníky 

nemovitostí, která bude součástí stavebního řízení a vydání územního rozhodnutí 
k realizaci stavby: Toušice vodovodní přípojky – I. etapa.
Usnesení č. 49 – Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách 
provedení stavby s vlastníky nemovitostí na realizaci stavby: Toušice vodovodní 
přípojky – I. etapa.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

12) Zastupitelstvo obce projednalo projekt lávky přes vodní tok Výrovka. 
Usnesení č. 50 – Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření projektu na výstavbu 
nové lávky přes potok Výrovka.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

13) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2012.
Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2012 
na vědomí a nemá k návrhu rozpočtu žádné připomínky.

14) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu 
Kouřimsko na rok 2012.
Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko 
na rok 2012 na vědomí a nemá k návrhu rozpočtu žádné připomínky.

15) Mikulášská besídka pro děti se bude konat v neděli 4.12. od 17:00 hodin. Bude 
připraveno 70 balíčku pro děti v hodnotě 60 Kč. Příprava balíčku proběhne 30.11.2011

      od 18:00 hodin, nákup sladkostí do balíčků zajistí pani starostka.
Usnesení č. 51 – Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení 70 ks balíčku v hodnotě 
60,- Kč za jeden balíček.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

16) Různé: 
 Návrh na rozšíření veřejného osvětlení v Toušicích u č.p. 88 a č.p. 113 

a dále v Mlékovicích u č.p. 69. 
- Rozšíření veřejného osvětlení je v návrhu na rok 2012.

 Předseda Mysliveckého sdružení byl informován o nutnosti úspory
      el. energie v Hasičské zbrojnici a provedení úklidu místnosti vždy
     po akci MS.

17) Diskuse:  V průběhu diskuse bylo diskutováno o návrhu vydávat informační zpravodaj  
                       pro občany.

18) Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 19.12.2011 od 18:00 hodin
                  na Obecním úřadě v Toušicích. 

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

------------------------                   -------------------------                     ------------------------
   Roman Pazdera                       Jiří Bělohlávek                           Pavel Krejčí                           
       zapisovatel                             ověřovatel                              ověřovatel
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