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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Toušice 
konaného dne 3.8.2011

na Obecním úřadě v Toušicích

Předsedající :     Pazderová Hana

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

Program :              1)  Zahájení 
                                2)  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu       
                                3)  Schválení programu
                                4)  Výběrové řízení na stavbu ,,Vodovod Toušice I. etapa“                                                          
                                5)  Projektová dokumentace - vodovodní přípojky
                                6)  Akce ,,Rozloučení s prázdninami“
                                7)  Různé
                                8) Diskuse
                                9) Závěr 

Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila v 18:00 hodin jednání, přivítala přítomné a omluvila 
nepřítomné členy zastupitelstva. Konstatovala přítomnost pěti členů zastupitelstva
obce, zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.

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

3) Paní starostka přednesla návrh programu. K návrhu programu nebyly žádné 
připomínky ani návrhy na doplnění programu.

4) Zastupitelstvu obce byla předložena hodnotící komisí zpráva o posouzení a 
vyhodnocení nabídek na výběr zhotovitele stavby ,,Vodovod Toušice I. etapa“.  
Hodnotící komise na základě hodnotících kritériích a bodového hodnocení vybrala 
firmu ABK Pardubice s.r.o., kterou doporučuje ke zhotovení stavby.

Usnesení č. 29 – Zastupitelstvo obce Toušice vybírá jednohlasně na stavbu
 ,,Vodovod Toušice I. etapa„ firmu ABK Pardubice s.r.o.  a  souhlasí s uzavřením  
Smlouvy o dílo.

5) Zastupitelstvo projednalo vypracování projektové dokumentace na vodovodní 
přípojky u I.etapy vodovodu. Před zpracováním projektu budou pozváni občané 
z dané lokality výstavby vodovodu k projednání vodovodních přípojek.
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Usnesení č. 30 – Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí se zpracováním 
hromadné projektové dokumentace na vodovodní přípojky a vyřízení územního 
rozhodnutí na stavbu  ,,Vodovod Toušice I. etapa“ pro vodovodní přípojky.

      
6) Příprava na akci ,,Rozloučení s prázdninami“, která se bude konat dne 3.9.2011
      od 14:00 hodin. Přípravná a organizační schůzka proběhne dne 1.9.2011
      od 18:00 hodin.

     7)   Různé:
 Žádost paní Mgr. Haššákové o snížení břehu travního porostu proti 

domu z důvodu odtoku dešťové vody  ze silnice a vyčištění koryta 
na odtok dešťové vody. – Břeh z travního porostu bude stržen a 
obnoven odtok a koryto na odtok dešťové vody se nechá opět 
vyčistit.

     8)  Diskuse

  
   9) Závěr : Příští zasedání zastupitelstva Obce Toušice se uskuteční dne 7.září 2011
                       od 18:00hodin na Obecním úřadě v Toušicích.

______________________                                       ________________________
        Hana Pazderová                                                            František Jirsík 
             starostka                                                                     místostarosta
  

__________________            __________________                 _________________
    Roman Pazdera                          Pavel Krejčí                             Bělohlávek Jiří
      zapisovatel                               ověřovatel                                   ověřovatel   
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