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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 21.3.2012

Předsedající :     Pazderová Hana

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

Další přítomní:   Vlastimila Jirsíková
Hosté:                  pan Bc. Pavel Chudý, paní ředitelka Bc. Olga Kalousková

Program :    
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Návrh zadávacího řízení pro výběrové řízení
      na stavbu kanalizace  
5) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011
6) Neinvestiční náklady na žáky MŠ Dolní Chvatliny
7) Projekt komunitního plánování sociálních služeb
8) Návrh na podání žádosti z Fondu kultury a sportu
9) Žádost o vydání povolení k pokácení stromů na pozemku p.č. 

18/1, 18/2 k.ú.Toušice 
10) Různé
11) Závěr

   

Průběh jednání:

1) Paní starostka zahájila jednání, přivítala přítomné a omluvila nepřítomné členy 
zastupitelstva. Je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je proto usnášeníschopné.

2) Zapisovatelem je určen pan Roman Pazdera a jako ověřovatelé jsou určeni pan                                 
Bc. Libor Janoud a pan Jiří Bělohlávek.

3) Paní starostka přednesla návrh programu a vyzvala členy zastupitelstva ke schválení 
programu. 
Usnesení č. 12 : Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně program zasedání 
zastupitelstva.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

4) Na jednání byl přizván pan Bc. Chudý, který podal informace o stavu žádosti o dotaci 
na kanalizaci a ČOV. Zastupitelstvo projednalo návrh zadávacího řízení a podmínek 
veřejné zakázky: ,,Kanalizace a ČOV obce Toušice“. Pro zadávací řízení bude nutné 
uzavřít mandátní smlouvu s firmou tender pro s.r.o., která provede, zajistí přípravu a
organizační zajištění celého procesu otevřeného řízení podle ustanovení ZVZ. 
Starostka obce svolá na 27.3.2012 zasedání zastupitelstva, na které bude přizván pan 
Ing. Matyska Rostislav, jednatel firmy tender pro, s.r.o. .
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5) Zastupitelstvo obce Toušice se seznámilo s návrhem závěrečného účtu obce Toušice 
za rok 2011. Návrh závěrečného účtu obce bude vyvěšen společně se zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 na úřední desce obce a to 

      od 26.3.2012  do 11.4.2012.

6) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mateřské školy Dolní Chvatliny o uhrazení 
neinvestičních výdajů na dva žáky s trvalým bydlištěm v Toušicích. Neinvestiční 
výdaje na jednoho žáka za školní rok 2011/2012 činí 9 253,30 Kč. Starostka obce je 
pověřena jednat o těchto výdajích s účetní obce Dolní Chvatliny.

7) Na zasedání byla pozvána paní ředitelka Bc. Kalousková, která seznámila 
zastupitelstvo obce s projektem komunitního plánování sociálních služeb na 
Podlipansku. Jedná se o projekt, kterým budou zjištěny skutečné potřeby obyvatel 
obce v oblasti sociálních služeb, naplnění těchto potřeb a efektivně využít dostupných 
zdrojů v daném regionu a tím i rozvoj těchto služeb.

Usnesení č. 13 : Zastupitelstvo obce schvaluje plánování sociálních služeb na 
území obce Toušice. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce Hanu Pazderovou, 
aby v daném procesu zastupovala obec. Zastupitelstvo ukládá paní Libuši 
Mendlové a paní Marii Urbanové shromažďovat a předkládat výstupy a zprávy o 
průběhu plánování, a to v termínech čtyřikrát ročně.

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

8) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na podání žádosti o dotaci z Fondu kultury a 
sportu MAS Podlipansko, o.p.s. na kulturní nebo sportovní akci. Maximální výše 
dotace na jeden projekt je 5 000,- Kč. Vlastní podíl žadatele musí být minimálně 20%
na daný projekt z celkových výdajů.

Usnesení č. 14 : Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu
kultury a sportu MAS Podlipansko, o.p.s. na projekt ,,Rozloučení 
s prázdninami“.
Hlasování: pro : 5, proti : 0, zdrželo se hlasování : 0

9) Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Hellera na vykácení starých ořešáků na 
pozemku p.č.18/2 a 18/1, k.ú. Toušice.

Usnesení č. 15 : Zastupitelstvo obce souhlasí s vykácením dvou ořešáků na 
pozemku p.č. 18/2 a 18/1, k.ú. Toušice
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

10) Různé:

 Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven 24.3. až 25.3. v Toušicích a 
v Mlékovicích na návsi. 

 Myslivecké sdružení Mlékovice provede 24.3.2012 jarní brigádu na úklid 
veřejného prostranství v obci Mlékovice. 
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 Nebezpečný odpad bude probíhat 31.3.2012, v Mlékovicích 13:20 – 13:40 hodin a 
v Toušicích 13:50 – 14:10 hodin.

 Starostka obce poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce:
                  ,, Maškarní rej pro děti“.

11) Závěr – Termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude 27.3.2012 od 18:00 hodin na
      Obecním úřadě v Toušicích.
       Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21:00 hodin.

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

-----------------------------                ---------------------------                 ----------------------------
    Roman Pazdera                        Bc. Libor Janoud                         Jiří Bělohlávek
       zapisovatel                                 ověřovatel                                  ověřovatel




