
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *  červen  2 0 1 2   * * *  
 

 
ZPRÁVA Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

ZE DNE 13. 06. 2012 
 

Dne 13. 06. 2012 se konalo 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní 
Tošanovice v prostorách Obecního úřadu, které mimo jiné: 

 
S c h v á l i l o : 
 
 Doplnění programu o slib nového člena zastupitelstva. 
 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě manţelů Blablových ze dne  

1. 7. 2002.  
 Rozpočtovou úpravu č. 3/2012.  
 Zvýšení ceny vodného pro rok 2012 na 16,- Kč/m3. 
 Finanční příspěvek pro SDH Dolní Tošanovice na zabezpečení 

pohárové soutěţe, konkrétně 38. ročníku „O pohár 
zastupitelstva obce“ ve výši 3.000,- Kč. 

 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Horní Tošanovice podle  
§ 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 2 odst. 
2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání pro školní 
rok 2012/2013. 

 Povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ Dolní Tošanovice podle § 23 
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky  
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání pro školní rok 
2012/2013. 

 Mgr. Evu Bartečkovou předsedkyní finančního výboru. 
 Šárku Ţukovou členkou finančního výboru. 

 
N e s c h v á l i l o : 
 
 Úvazek na obecním úřadě 1,18 zastávaný 2 zaměstnanci..  
 Mgr. Naděţdu Honzákovou předsedkyní finančního výboru. 
 
 
 

DÁLE ZASTUPITELTVO NA SVÉM ZASEDÁNÍ PROJEDNALO: 
Kontrolu hospodaření obce Dolní Tošanovice za uplynulé období 

od 1. 1. – 31. 5. 2012, Zprávu o výsledku provedených kontrol 
v příspěvkové organizaci ZŠ Dolní Tošanovice a MŠ Horní Tošanovice za 
1. pololetí 2012, ţádost paní Jitky Borisové o pronájem současných 
prostor obecního úřadu, po jeho přesunutí do nové budovy, za účelem 
zřízení prodejny potravin a smíšeného zboţí Zastupitelstvo přijalo slib 
nové zastupitelky paní Šárky Ţukové, která nastoupila za slečnu 
Michaleu Gongolovou. Starosta informoval zastupitele o výsledku 
jednání s panem Chlumský ve věci odkoupení pozemků, o přesídlení 
společnosti TOZOS s. r. o. do Dolních Tošanovic, o opravě místních 
komunikací a průběhu Atletického trojboje, který proběhl dne 6. 6. 2012. 

 

O B Č A N Ů M 
 

PROVOZNÍ DOBA OÚ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 
 

Oznamujeme občanům, že v období: 

02. 07 – 08. 07.  a 16. 07. – 22. 07. 2012 
budou Obecní úřad Dolní Tošanovice a Místní knihovna 

u z a v ř e n y  
z důvodů čerpání řádné dovolené. 

Mimo tyto dva týdny zůstává provozní doba i o letních prázdninách stejná. 
 

Úřední dny: 
Pondělí, středa 07,30 – 12,00 a 12,30 -  16,30 (tyto dny jsou určeny pro 
styk s veřejností) 
 
Ostatní dny: 
Úterý  07,30 – 12,00 a 12,30 – 15,15 
Čtvrtek   07,30 – 12,00 a 12,30 – 14,15 
 

 

ODEČET VODNÉHO  

A UZAVŘENÍ NOVÝCH SMLUV O ODBĚRU PITNÉ VODY 

Informujeme občany, že v druhé polovině měsíce června 2012 
proběhne odečet vody za 1. pololetí 2012, které provedou osobně 
zastupitelé obce ve Vašich domácnostech. 

Cena za 1m3 je 16,- Kč na základě Usnesení č. 14/2012. 
 Vodné mohou občané zaplatit: 

 



a) Hotově zastupiteli při odečtu 
b) Hotově osobně na OÚ v úřední dny – pondělí, středa 
c) Převodem na účet: 

 Na účet: 28525781/0100 KB, a.s.,  
 kde VS: číslo domu poplatníka., 

 V poznámce uveďte – platba za vodné. 
 

Zároveň s výběrem vodného Vám zastupitelé rozdají Smlouvy o odběru 
pitné vody, které Vás žádáme vyplnit a zastupiteli odevzdat. Stávající 
smlouvy pozbývají podpisem nové smlouvy platnost, k tomuto kroku 
zastupitelstvo přikročilo z důvodu změny legislativy.  

Pokud nebudete zastupiteli zastiženi, můžete si smlouvy vyplnit na OÚ 
v úředních dnech, sebou si vezměte: 
 Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti s fotografií, 
 Číslo vodoměru. 

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 :   10. 07. 2012        
Čas:    od    07:30   do   15:00   hod.  
v obci :   Dolní Tošanovice                         
 část obce:  Chechlůvka, ZŠ, Lesní Dvůr, Motorest, MŠ 
 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. , http:    //www.cez.cz 

Oznámení je zveřejněno na úředních deskách obce Dolní Tošanovice. 
 

JAK BUDOU MOCI CESTOVAT DĚTI DO CIZINY PO 26.06.2012? 
POUZE S VLASTNÍM CESTOVNÍM DOKLADEM! 

Upozorňujeme rodiče, že od 27. 06. 2012 musí mít při 
vycestování do zahraničí každé dítě svůj cestovní pas, ev. občanský 
průkaz (vydávaný od 01. 01. 2012), neboť platnost zápisů dětí provedených 
v cestovních pasech rodičů končí dnem 26. 06. 2012.  Občanský průkaz lze 
použít jako cestovní doklad pro cestování v rámci států Evropské unie. Oba 
doklady se vydávají s dobou platnosti na 5 let. 

O vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu žádá rodič 
(opatrovník, pěstoun) dítěte. Předkládá se rodný list dítěte a občanský 
průkaz rodiče. Pouze v případě pochybností o státním občanství dítěte nebo 
v zákonem stanovených případech (např. pokud dítě nemá trvalý pobyt na 
území České republiky) lze také vyžadovat doklad o státním občanství 
dítěte.  

Žádný formulář se předem nevyplňuje, fotografie se nedokládá  
(s výjimkou vydání občanského průkazu, kdy lze také fotografii pořídit  
u fotografa, který ji elektronicky prostřednictvím datové schránky 
Ministerstva vnitra zašle úřadu, u kterého bude rodič žádost podávat). 
Správní poplatek za vydání cestovního pasu (se strojově čitelnými údaji  
a s nosičem dat s biometrickými údaji – tzv. E-pas) je 100,- Kč, správní 
poplatek za vydání občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji a bez 
kontaktního el. čipu – tzv. E-OP) je 50,- Kč. Doklady se vydávají ve lhůtě do 
30 dnů ode dne podání žádosti. 

Na Magistrátu města Frýdku-Místku se žádosti o vydání obou typů 
dokladů přijímají v úředních hodinách na oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních dokladů, které se nachází v budově  
v Místku, ul. Palackého 115. 



Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. č. 558 609 455, 558 609 
456 a 558 609 458. 

MM F-M 
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

 
http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-

mesta/odbor-vnitrnich-veci/0686750-jak-budou-moci-cestovat-deti-do-
ciziny-po-26-06-2012-pouze-s-vlastnim-cestovnim-dokladem.html 

 

 

 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR 
 

Vyskytuje se u Vás chřástal polní? Pomozte nám s mapováním 

 
Možná jste někdy v noci z nepokosené louky nebo obilného pole 

zaslechli zvláštní silný stále stejný hlas ozývající se skoro bez přestávky. 
S největší pravděpodobností se jednalo o ptáka – chřástala polního. 

V letošním roce bychom Vás chtěli požádat o spolupráci 
s mapováním tohoto zajímavého nočního druhu v našem kraji. Mapování je 
v kostce velice jednoduché – stačí si vytipovat vhodné lokality např. kolem 
Vašeho bydliště a po soumraku nebo kdykoli během noci si zde zajít na 
procházku a poslouchat noční přírodu a sledovat zda právě neuslyšíte 
tajemného chřástala. 
 

Bližší informace získáte na stránkách Správy chráněné krajinné 
oblasti Poodří a Krajského střediska Ostrava (www.poodri.nature.cz) 
v aktualitách: 

http://webportal.nature.cz/wps/portal?urile=wcm:path:/aopk_cz/wb.chko
/wb.ar.chko_poodri/wb.ar.sprava_chko/informujeme/wb.ar.aktuality/658
682004ba9203f85a0fd4078b9750e&page=poodri_osprave_cs 
 

K U L T U R A 

KULTURNÍ AKCE V DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH v areálu na hřišti: 

 07. 07. 2012  SRANDA MATCH 

 Pořádá TJ Tošanovice 

KULTURNÍ AKCE V MIKROREGIONU STONÁVKA – ČERVENEC  

 14. 07. 2012  ČERVENCOVÁ NOC 

 Komorní Lhotka 

 

 20. 07. 2012  3. SLEZSKÝ SRAZ DVOUTAKTŮ ŘEKA 

 

 21. 07. 2012  SRNČÍ HODY 

 Komorní Lhotka 

 

http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-vnitrnich-veci/
http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-vnitrnich-veci/0686750-jak-budou-moci-cestovat-deti-do-ciziny-po-26-06-2012-pouze-s-vlastnim-cestovnim-dokladem.html
http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-vnitrnich-veci/0686750-jak-budou-moci-cestovat-deti-do-ciziny-po-26-06-2012-pouze-s-vlastnim-cestovnim-dokladem.html
http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-vnitrnich-veci/0686750-jak-budou-moci-cestovat-deti-do-ciziny-po-26-06-2012-pouze-s-vlastnim-cestovnim-dokladem.html
http://www.poodri.nature.cz/
http://webportal.nature.cz/wps/portal?urile=wcm:path:/aopk_cz/wb.chko/wb.ar.chko_poodri/wb.ar.sprava_chko/informujeme/wb.ar.aktuality/658682004ba9203f85a0fd4078b9750e&page=poodri_osprave_cs
http://webportal.nature.cz/wps/portal?urile=wcm:path:/aopk_cz/wb.chko/wb.ar.chko_poodri/wb.ar.sprava_chko/informujeme/wb.ar.aktuality/658682004ba9203f85a0fd4078b9750e&page=poodri_osprave_cs
http://webportal.nature.cz/wps/portal?urile=wcm:path:/aopk_cz/wb.chko/wb.ar.chko_poodri/wb.ar.sprava_chko/informujeme/wb.ar.aktuality/658682004ba9203f85a0fd4078b9750e&page=poodri_osprave_cs


 28. 07. 2012  LIGOTSKÝ JARMARK 

 Komorní Lhotka 

 
 

Hrad Hukvaldy 

Kostýmové prohlídky: 
 01. 07. 2012 OŽIVLÁ HISTORIE ANEB KDYSI DÁVNO NA 

HRADĚ   
 05. 07. 2012 VE JMÉNU PÁNA NAŠEHO 
 06. 07. 2012  VE JMÉNU PRAVDY 

 
 07. 07. 2012  MÁME RÁDI STRAŠIDLA ANEB STRAŠIDELNÝ 

VEČER  
o Klasický slet strašidel, bubáků a dalších bytostí  
o Tradičně oblíbená akce, zejména pro zlobivé děti  
o Doprovodný program: právo útrpné - katovna a rytířské 

noční vystoupení  
 

 14. 07. 2012  STŘEDOVĚKÁ NOC 
o Večerní akce na hradě  
o Dobová kapela, rytíři, ohňová show, pestré občerstvení  

 

 21. - 22. 07. 2012   ZÁVĚR XIX. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 

 
 28. 07. 2012  ZA ČEST A SLÁVU - DOBÝVÁNÍ HRADU 

HUKVALDY 
o Husitské války aneb udrží kališníci hrad?  
o Dobová ležení, hrad plný rytířů a krásných dam 

Otevírací doba:   sobota, neděle a svátky 

   8,00 – 16,00 hodin 

Další informace na: 

 www.janackovy-hukvaldy.cz/czhrad.htm 
tel.: 558 699 323, 558 431 524 

 
 

 

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

 

  

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/.  
 
Telefon starosta: 725 141 227. 
Telefon místostarostka: 734 315 811. 
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne 25. června 2012 
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
                           místostarostka , v.r. 

http://www.janackovy-hukvaldy.cz/czhrad.htm


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/.  
 

Starosta: 725 141 227 
Místostarostka: 734 315 811 
 
Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne 25. června 2012 
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 

******************************************* 
Koupím rodinný dům ve Vaší obci nebo v blízkém okolí 

s dobrou dostupností do centra FM.  
Máme vyřízenou hypotéku do 2,5 mil.  

Za nabídky děkuji.  
Tel: 724 670 516 

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


