
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *  únor  2 0 1 2   * * *  
 

 
ZPRÁVA Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

ZE DNE 16. 02. 2012 
 

Dne 16. 02. 2012 se konalo 1. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice 
v prostorách Obecního úřadu, které mimo jiné: 

 
S c h v á l i l o : 
 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Dodatek č. 1/2012 k Obecně Závazné Vyhlášce č. 2/2010 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 Podání žádosti na Pozemkový Fond ČR o bezplatné převedení 
pozemků parcel č. 1422/6; 1422/7, 1526/3; 1531/1; 1562/1; 1567  
a části pozemku 1568 k. ú. Dolní Tošanovice. 

 Smlouvy o úhradě při nakládání s komunálním odpadem mezi obcí  
a firmami v obci Dolní Tošanovice. 

 Pověření starosty obce Dolní Tošanovice k provádění rozpočtových 
úprav v rozpočtu obce Dolní Tošanovice během celého roku, a to na 
příjmových položkách: 4112 – neinvestiční přijaté transfery v rámci 
souhrnného dotačního vztahu, 4121 – neinvestiční přijaté transfery 
od obcí. 

 Smlouvu o poskytnutí příspěvku na uhrazení nájmu Obvodního 
oddělení Policie ČR v obci Hnojník ve výši 4.567,- Kč. 

 Finanční dar pro Základní školu D. Tošanovice a Mateřskou školu 
Horní Tošanovice na Karneval ve výší 2.000,- Kč. 

 
Dále zastupitelstvo projednalo: 
 

ZVÝŠENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
DOLNÍ TOŠANOVICE 

 
Doposud byla každému prvňáčkovi po nástupu do první třídy přiznána 

částka 1.000,- Kč, kterou si rodiče mohli vyzvednout na Obecním úřadě 
v Dolních Tošanovicích. Nově zastupitelstvo obce rozhodlo, že dojde ke 
zvýšení tohoto příspěvku od nového školního roku 2012/2013 a to 
následovně: 

 Od školního roku 2012/2013 rodiče dostanou za každé zapsané 
dítě do první třídy příspěvek ve výši 3.000,- Kč na 1. – 2. ročník 

základní školy, který jim bude vyplacen po nástupu dítěte do 
první třídy, a to konkrétně hotově na Obecním úřadě v Dolních 
Tošanovicích, a to v měsíci lednu, tedy ve druhém pololetí 
školního roku, kdy dítě nastoupí školní docházku. 

 Od školního roku 2012/2013 rodiče dostanou za každé zapsané 
dítě do třetí třídy příspěvek ve výši 3.000,- Kč na 3. – 5. ročník 

základní školy, který jim bude vyplacen po nástupu dítěte do třetí 
třídy, a to konkrétně hotově na Obecním úřadě v Dolních 
Tošanovicích, a to v měsíci lednu, tedy ve druhém pololetí 
školního roku.  

 
Pokud by dítě započalo školní docházku během školního roku, bude 

příspěvek přepočítán a zkrácen a vyplacen opětovně v lednu následujícího 
školního roku. 
 

Co se týče současných žáků Základní školy Dolní Tošanovice, bude se 
příspěvek vztahovat i na ně. 
 

Ve školním roce 2012/2013 bude příspěvek stávajícím žákům vyplacen 
následovně: 

Žákům druhé třídy 1.500,- Kč v lednu 2013 
Žákům třetí třídy 3.000,- Kč v lednu 2013 
Žákům čtvrté třídy 2.000,- Kč v lednu 2013 
Žákům páté třídy 1.000,- Kč v lednu 2013 

 
Konkrétní informace pak obdrží i rodiče na třídních schůzkách. První 
vyplácení nově schválených příspěvků nastane v lednu 2013. 
 

BADMINTONOVÝ TURNAJ VE SMILOVICÍCH 
 

Obec Smilovice pořádá v sobotu dne 17. března 2012 ve sportovní 
hale TJ badmintonový turnaj mixových dvojic. Turnaj je pro neregistrované 
hráče, starších 18-ti let. Začátek turnaje je v 8,00 hodin a turnaje se mohou 
zúčastnit vždy 2 páry z  jednotlivých obcí Mikroregionu povodí Stonávky. 

Turnaj je organizován pro omezený počet 20-ti družstev. Družstva 
budou rozdělená do skupin a pak na semifinálový pavouk. 

 
Vstup do sportovní haly jen v sálové čisté obuvi. 

První tři páry obdrží diplomy a ceny. 

 



 

Hledáme 2 páry za obec Dolní Tošanovice. 
 

Pokud máte zájem, nahlaste se závazně do 7. 3. 2012 na obecní úřad Dolní 
Tošanovice. Startovné ve výši 200,- Kč uhradí obec Dolní Tošanovice.  

 

 
STATISTIKA OBYVATEL DOLNÍCH TOŠANOVIC  

KE DNI 31. 12. 2011 
 

K 31. 12. 2011 evidovala obec Dolních Tošanovice celkem 327 obyvatel, což je 
stejný počet obyvatel jako na konci roku 2010. Celkovou strukturu obyvatel 
k 31. 12. 2011 popisuje následující tabulka a grafy: 
 
 
 Celkem Průměrný věk 

Osoby 327 38,72 

Muži 162 35,08 

Ženy 165 42,28 

Děti do 15 let 52 7,77 

Děti do 18 let 65 9,37 

Starší 60 let 60 70,63 

Možní voliči 257 46,13 

 
 

Graf č. 1: Poměr mužů a žen v obci Dolní Tošanovice (v %)  

 
Graf č. 2: Věková struktura obyvatel obce Dolní Tošanovice (v %) 

 
 

 

O B Č A N Ů M 
 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2012 
 

Sazby poplatku za odpady a poplatku za psa zůstávají pro rok 
2012 nezměněny. 

Poplatek za odpady 
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 
2012 platí: 
 fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  500,- Kč 
 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba  500,- Kč 

 
Poplatek je splatný: 
 jednorázově – nejpozději do 30. 06. 2012 
 nebo pololetně – za první pololetí 2012 do 31. 05. 2012, 

       za druhé pololetí 2012 do 30. 11. 2012. 



 
Poplatek za psa: 
 
Poplatek ze psů starších 3 měsíce platí držitel psa. Držitelem je 
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt na území 
obce. Poplatek je splatný do 31. 03. 2012. 
Sazba: 
 80,- Kč za jednoho psa, 
 100,- Kč za druhého psa a každého dalšího. 

Pokud si psa pořídíte během roku, poplatek se hradí v poměrné výši do 15. 
následujícího měsíce a to nejméně ve výši 40,- Kč. 

 
Místní poplatky mohou občané uhradit: 
 OSOBNĚ v úředních dnech na OÚ 
 PŘEVODEM na bankovní účet: 28525781/0100 KB, a.s., kde 

VS: číslo domu poplatníka. 
 

 
 

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ V ROCE 2012 
 
Směsný komunální odpad- popelnice 110 l, 1 100 l, pytle černé 

Svozový den Četnost svozu 

čtvrtek 1x za 14 dní - v liché týdny 

 
 Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na 
předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v 
příslušný den svozu na 6,00 hod. ráno. 

 
 Separovaný odpad v pytlích – papír, plast 

Svozový den Svozové týdny 
čtvrtek 2/8/14/20/26/32/38/44/50/ 

 
 Ing. Rucki 
 

 
NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V CHARITNÍM DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ 

V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 
 

Ráda bych Vás informovala o nabídce ubytování v Charitním domě 
pokojného stáří v Českém Těšíně.  V současné době máme dvě volná lůžka - 
jedná se o místa pro imobilní klientky – ženy, v třílůžkovém pokoji se spol. 
SWC pro dva pokoje.  
 
Děkuji a se srdečným pozdravem 

Mgr. Lenka Zahradníková 
vedoucí Charitního domu pokojného stáří 

tel.: 603 287 058, e-mail: chct.dpstesin@caritas.cz  
  

Žádost o přijetí do CHDPS a platný ceník si mohou zájemci vyzvednout 
v úředních dnech (po, st) na obecním úřadě v Dolních Tošanovicích. 

 

 
ZMĚNA VE SPRÁVNÍM POPLATKU ZA PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ 

VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 
 

Zákon č. 357/2011, který novelizuje zákon č. 269/1994 Sb.,  
o Rejstříku trestů přináší mimo jiné změnu zákona č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích a v Sazebníku tohoto zákona. Změna se týká navýšení 
správního poplatku za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku 
trestů. Správní poplatek se zvyšuje z 50,- Kč. na 100,- Kč za přijetí žádosti. 

Tato změna vstupuje v platnost od 01. 01. 2012. 

Zdroj: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/565 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Vážení občané, 

v lednu 2012 proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity 
České republiky. V obci Dolní Tošanovice bylo letos vybráno 9.167,- Kč, 

nejvíce za poslední léta, finanční prostředky poputují na charitativní účely. 

Tímto děkujeme všem, kteří přispěli. 

mailto:chct.dpstesin@caritas.cz


PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V OBLASTI 
BIOPLYNOVÁ STANICE TOZOS A LESNÍ DVŮR 

V souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6  a §25, odst. 
4, písmeno e, bod 6  Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat  
o plánovaném přerušení dodávky  elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to 
dle následujícího harmonogramu:  
  
Termín - dne :          01.03.2012 
Čas:                             od    07:30   do   14:30   hod.  
v obci :                        Dolní Tošanovice; Horní Tošanovice  
Letáky:                        vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých 

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací 
na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto 
nezbytné omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k 
zamezení případných škod na zařízení a majetku. 

 

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z 
naší strany Vám způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový 
rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.  

Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým 
způsobem.  
 
S pozdravem 
Ing. Zdeněk FIŠÁREK  
Hlavní technik přípravy – operátor, ČEZ Distribuce, a.s., www.cez.cz 

 
Oznámení je zveřejněno na úředních deskách obce Dolní Tošanovice. 

 

 

FOTOSOUTĚŽ „BESKYDY …SKORO BESCHYBY“ BUDE 
POKRAČOVAT I V ROCE 2012! 

 
 V minulém roce odstartovala na webových stránkách 

Beskydského informačního centra Frýdek-Místek  www.beskydy.com pro 
všechny milovníky fotografování a výletů do Beskyd a Frýdku-Místku 
fotosoutěž pod názvem „BESKYDY ...skoro BESCHYBY". 

Za rok 2011 bylo celkem do systému nahráno 917 fotografií. Pro 
velký zájem se rozhodlo Beskydské informační centrum ve fotosoutěži 
pokračovat i v roce 2012. V současné době je vyhlášena opět zimní část, proto 
vyfoťte třeba svou rodinu na lyžích, saních, na horách, nahrajte ty 
nejzdařilejší fotografie na webové stránky www.beskydy.com a vyhrajte 
hodnotné ceny! Dále můžete fotit roční období, volný čas, kulturní a sportovní 
akce či přírodu. Cílem je získat fotografie nejvhodnější pro prezentaci Beskyd  
a  Frýdku-Místku v nově vydávaných propagačních materiálech.   

Zapojení do soutěže je velice jednoduché. Stačí navštívit webové 
stránky www.beskydy.com, příp. http://fotosoutez.beskydy-info.cz, vyplnit 
jednoduchý registrační formulář, nahrát vaše fotografie a čekat, zda právě ta 
vaše fotografie bude vyhodnocena jako nejlepší! Tak jako v předešlém roce  
i letos, budou fotografie vyhodnocovány čtvrtletně, vždy za dané období (jaro, 
léto, podzim, zima).  
 

Neváhejte a zapojte se i Vy, třeba zrovna vaši fotografii vybere porota 
jako tu nejhezčí! 
 
Text: Lucie Talavašková 

 

 

 

http://www.beskydy.com/
http://www.beskydy.com/
http://www.beskydy.com/
http://fotosoutez.beskydy-info.cz/


PODĚKOVÁNÍ DIAKONIE BROUMOV 
 

Diakonie Broumov nám zaslala písemné poděkování za účast ve 
sbírce textilního materiálu, která se uskutečnila v naší obci v listopadu 
loňského roku. 

Předáváme Vám takto dál poděkování pana ředitele PhDr. Vítězslava 
Králíka: 

„Tímto chceme poděkovat také Všem občanům, kteří ochotně 
poskytli materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám dává 
prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci. 

Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na 
Vaši pomoc.“ 
 
Z dopisu doručeného od Diakonie Broumov obecnímu úřadu dne 9. 2. 2012. 
 

 
 

SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO 
 
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili 
Univerzitu třetího věku se čtyřmi zajímavými programy. 
Čekáme právě na vás.  
 

Vyberte si ze čtyř samostatných programů:  
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími   
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů  
3) Minulost a současnost češtiny  
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky. 
  
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi 
vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích 
vedených našimi odborníky.   
 
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými 
informacemi a zážitky. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 
597 094 017, 734 355 862 nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání 
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz 
 
 
 

S E N I O R   C L U B   T O Š A N O V I C E  
 

Vás zve na únorové setkání: 
 

Rukodělné práce u kávy a čaje 
 

28. 02. 2012 v 9 h. na OÚ v Horních Tošanovicích 
 

 

Těší se na vás  
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 

 
 

 

R E K L A M A  -  I N Z E R C E 
 

 

************************************************************** 
 
Zemní a výkopové práce pásovým bagrem      
Fluksa 608 877 165 

 
************************************************************** 

 

 

 

 
 

 

 

http://pdf.osu.cz/cdv/index.php?kategorie=320&id=2900&budova=15
mailto:filip.goszler@osu.cz


 

 

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice vydává: Obecní úřad Dolní Tošanovice, 

telefon/fax: 558 696 215, e-mail: urad@dolnitosanovice.cz,  
internetové stránky obce: www. stonavka.cz/dolni_tosanovice/.  
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne  23. února 2012 
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 


