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        Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Toušice

                       konaného dne 26.6.2013

Předsedající:      Pazderová Hana

Přítomni:            Jirsík František, Pazdera Roman, Štiková Jana, Krejčí Pavel,

                             Bělohlávek Jiří, Bc. Janoud Libor od 19:10 hodin

Dále přítomni:    Jirsíková Vlastimila, Mgr. Haššáková Jana, Sobotka Luboš

Program :        

1)  Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Povodeň v obci Toušice a Mlékovice
5) Návrh na rozpočtové opatření č. 3/2013
6) Návrh na registraci DPH obce Toušice u Finančního úřadu
7) Usnesení o zastavení správního řízení ve věci přezkoumání veřejné zakázky

,,Kanalizace a ČOV obce Toušice“
8) Různé
9) Diskuse

10) Závěr    

Průběh jednání:

1. Paní starostka v 18:00 hodin zahájila jednání zastupitelstva obce, přivítala členy 
zastupitelstva a ostatní přítomné občany. Přítomno šest členů zastupitelstva obce, 
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Zapisovatelem byl určen pan Jiří Bělohlávek, jako ověřovatelé byli určeni pan Pavel 
Krejčí a paní Jana Štiková.

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem programu zasedání.
      Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0.
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4. Starostka obce podala informace o celkovém průběhu povodní v obou obcích 2.6.2013 
a o vyhlášení nouzového stavu, který byl vyhlášen dne 2.6.2013 a bude odvolán 
28.6.2013. Starostka poděkovala všem dobrovolným hasičům a všem občanům a 
lidem, kteří dobrovolně pomohli při povodních a následném úklidu. Dále  podala 
informaci o počtu zaplavených domů. V Toušicích bylo zatopeno 21 obytných domů 
rozvodněním potoka Výrovky a 10 domů v obci Mlékovice, kde byla při povodni 
protržena hráz Mlékovického rybníka, dalších 10 domů mělo zatopené sklepy a 
studny. Na majetku obce byla způsobena škoda na veřejném prostranství 
v Mlékovicích, bylo zničeno dětské hřiště a vytopená hasičská zbrojnice, zničené a 
vymleté místní komunikace, stržená lávka přes potok v Toušicích, stržená cesta ke 
starému gotickému mostu, dále se propadl most i silnice v Mlékovicích, který je 
majetkem kraje. Přítomní byli seznámeni se stavem finančních prostředků na účtu pro 
pomoc postiženým občanům povodní, ke dni 26.6.2013 bylo vybráno celkem 
218 550,- Kč. Předběžný součet nákladů na odstraňování následků ke dni 26.6.2013 
byl 1 833 141,- Kč.

  Od 19:10 hodin byl na zasedání přítomen pan Janoud.

5. Paní starostka předložila návrh na rozpočtové opatření č. 3/2013.                               
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013, viz. příloha. 

      Hlasování: pro 7 , proti 0 ,zdrželo se 0.

6. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na registraci obce Toušice k DPH z důvodu 
výstavby kanalizace a odpočtu DPH.

    Usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce souhlasí s dobrovolnou registrací obce Toušice
      k DPH u finančního úřadu.    
      Hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0.

7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Usnesení o zastavení správního řízení ve věci 
přezkoumání veřejné zakázky: ,,Kanalizace a ČOV obce Toušice“. Dále bere 
zastupitelstvo na vědomí podepsání Smlouvy o dílo se zhotovitelem ABK-Pardubice
a.s. , dle rozhodnutí a usnesením zastupitelstva obce č. 57 schváleného dne 
19.12.2012. Dále pověřuje starostku obce podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
se zhotovitelem s aktuálními termíny, sazbou DPH 21% a prodloužení splatnosti 
faktur.
Usnesení č. 24:   Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním Dodatku č.1 ke smlouvě 
o dílo se zhotovitelem ABK- Pardubice a.s. a pověřuje starostku obce k podepsání 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ,,Toušice, Mlékovice – splašková kanalizace“.     
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0.

8. Různé:

 Akce ,,Den dětí“ , která se měla konat 1.6.2013 byla z důvodu nepříznivého 
počasí a následných povodní zrušena.
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 Žádost paní Janoudové o pronájem zasedací místnosti pro účely provozování 
masáží pro občany. Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem zasedací 
místnosti na zkušební dobu do konce roku 2013.

 Návrh na vypracování nabídky na oplocení úpravny vody.
 Pan Pazdera podal návrh na doplnění veřejného osvětlení u jeho domu v obci 

Mlékovice.  

9. Diskuse: 
      Pan Sobotka vznesl připomínku k činnosti povodňové komise a ke zřízení krizového
      štábu i pro jiné krizové situace.
     Paní Haššáková vznesla návrh na zlepšení vybavení místního SDH.

10. Zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hodin. Příští zasedání se bude konat dne 17.7.2013 
od 18:00 hodin v Toušicích na Obecním úřadě.       

…………………………………                                   ………………………………….
           František Jirsík                                                                  Hana Pazderová 
            místostarosta                                                                         starostka

………………………….           …………………………        ………………………
        Jiří Bělohlávek                              Pavel Krejčí                           Jana Štiková
         zapisovatel                                     ověřovatel                              ověřovatel

                                                                                              




