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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 30.1.2013

Předsedající :     Pazderová Hana

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

Omluveni :         Bělohlávek Jiří (dorazil v 19:45 hod.)

Další přítomni : Vlastimila Jirsíková

Návrh programu :    1) Zahájení

                                    2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                                    3) Schválení programu zasedání

                                    4) Dodatek č.1 ke smlouvě se Středočeským krajem

                                    5) Návrh smlouvy s ČNB o zřízení účtu

                                    6) Inventarizační zpráva

                                    7) Různé

                                    8) Diskuse

9) Závěr

                     

Průběh jednání:

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

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

3) Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem programu a dále požádala 
zastupitelstvo obce o schválení doplnění tohoto programu o

            bod 7) Různé nahrazen novým bodem 
            bod 7) Nově - Nová žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 237/3 v k.ú. Mlékovice,
          dále dochází k posunu původních bodů.
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Program :    1) Zahájení

                      2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                      3) Schválení programu zasedání

                      4) Dodatek č.1 ke smlouvě se Středočeským krajem

                      5) Návrh smlouvy s ČNB o zřízení účtu

                      6) Inventarizační zpráva

                      7) Nová žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 237/3 v k.ú. Mlékovice

                      8) Různé

           9) Diskuse
                     
                     10) Závěr

             
      Usnesení č. 1 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s navrženou změnou.

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

4) Zastupitelstvo obce Toušice projednalo návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního 
prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání ,,Vodohospodářská 
infrastruktura“ na akci ,,Vodovod Toušice I. etapa“, kterým se mění termín dokončení 
akce a to na 5/2013. 

Usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního 
prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání ,,Vodohospodářská 
infrastruktura“ na akci ,,Vodovod Toušice I. etapa“, kterým se mění termín 
dokončení akce a to na 5/2013. Ostatní ustanovení se nemění.
                                                                          

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

5) Zastupitelstvo obce Toušice projednalo návrh smlouvy s ČNB o zřízení účtu.

Usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy s ČNB o zřízení účtu a 
to na základě § 708 a následně ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech o změně některých zákonů.

Hlasování : pro 6, proti 0, zdrželo se hlasování 0
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6) Zastupitelstvu obce byla předložena inventarizační komisí inventarizační zpráva
      za rok 2012. 

Usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu za rok 2012.

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

7) Zastupitelstvo obce projednalo nově podanou žádost pana Milana Jaroměřského o 
odkoupení části obecního pozemku p.č. 237/3 v k.ú. Mlékovice.

Usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku 
                          p.č. 237/3 v k.ú. Mlékovice panu Milanovi Jaroměřskému. 
               Záměr obce bude zveřejněn po geodetickém zaměření odděleného pozemku.

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

8) Různé:
 Obec Krychnov ve spolupráci s MAS Podlipansko o.p.s. zaslalo návrh plánu

cyklotrasy Svojšice – Nová Ves III. – Mlékovice – Toušice – Kouřim.

 Ve spolupráci s Městem Kouřim a Městem Zásmuky dojde 7.2.2013 
k projednání plánovaného obnovení naučné stezky Kouřim – Toušice –
Zásmuky.

9) Diskuse

10) Závěr – Zasedání zastupitelstva obce Toušice bylo ukončeno ve 21:00 hodin.
                    Termín příštího zasedání zastupitelstva obce Toušice bude 20.2.2013
                    od 18:00 hodin na obecním úřadě v Toušicích.

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

------------------------                   -------------------------                     ------------------------
   Jana Štiková                              Bc. Libor Janoud                              Pavel Krejčí   
    zapisovatelka                                 ověřovatel                                      ověřovatel




