
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ 

TOŠANOVICE ZE DNE 16. 10. 2012 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
v celkové výši 3.200,- Kč. 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „Dolní 
Tošanovice – Cieslar, elektrická přípojka NNK“ na p.č. 952/3 za 
jednorázovou úplatu 1.200,- Kč. 

 Rozpočtové opatření č. 4. 
 Přijetí půjčky ve výši 300.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu 

Smlouvy o půjčce. 
 Nového člena školské rady z řad zastupitelů - paní Šárku Žukovou. 
 
 
Dále na svém zasedání projednalo: Zprávu finančního výboru ze dne 

13. 10. 2012, Žádost o zřízení sjezdu a napojení na obecní vodovod – D. a V. 
Raiskubovi, starosta podal informace o nákladech spojených s opravou 
vodovodu, ohledně chovu brojlerů ve „Vepříně na Lesním Dvoře“,  
a místostarostka informovala o  nutnosti vypracovat novou  „OZV o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů“ s platností od 1. 1. 2013. 

 

 
KOTLÍKOVÁ DOTACE 

Vážení,  

rád bych Vás informoval o možnosti stále získat dotaci v rámci 
Společného programu kraje a MŽP na podporu výměny stávajících ručně 
plněných kotlů na tuhá paliva.  

Rada kraje schválila vyhlášení 2. společné výzvy k podávání žádostí 
o poskytnutí dotace ze „Společného programu Moravskoslezského kraje  
a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně 

plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle 
na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“.  

Všechny potřebné informace k získání „Kotlíkové dotace“ jsou 
k dispozici na stránkách www.lokalni-topeniste.cz. 

S případnými dotazy a žádostmi se obraťte, prosím, na Ing. Simonu 
Šebestovou, tel. 595 622 690, mail: simona.sebestova@kr-
moravskoslezsky.cz, Mgr. Josefa Zicha, tel. 595 622 641, mail: josef.zich@kr-
moravskoslezsky.cz, Karin Veselou, tel. 724 125 830, mail: karin.vesela@kv-
advisory.cz. 

Miroslav Novák 
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

 
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE  

ZE DNE 12. A 13. 10. 2012 
 

V OBCI DOLNÍ TOŠANOVICE: 

KANDIDÁTNÍ LISTINA PLATNÉ HLASY 

číslo název celkem v % 

60 Česká strana sociálně demokratická 29 33,33 

84 KDU ČSL 18 20,69 

43 Komunistická strana Čech a Moravy   12 13,79 

86 TOP 09 a Starostové pro MS Kraj 6 6,90 

25 SUVERENITA – Blok JB - pro MS Kraj 5 5,75 

26 NEZÁVISLÍ 4 4,60 

70 Občanská demokratická strana 3 3,45 

93 Česká pirátská strana 3 3,45 

78 Hnutí na podporu dobrovolných hasičů  2 2,30 

8 Strana práv občanů ZEMANOVCI 1 1,15 

20 Moravané 1 1,15 

51 Strana zelených 1 1,15 

54 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTU 1 1,15 

83 Komunistická strana Československa 1 1,15 
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Z celkového počtu voličů 264 se voleb do zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje 2012 zúčastnilo 88 voličů, z nichž 87 odevzdalo 
platné hlasy, volební účast tedy byla 32,95%. 

 

KONTROLA KOMÍNŮ 

Upozorňujeme občany, že podle Nařízení vlády č. 91/2010 
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů  
a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech 
spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů mají povinnost se 
postarat o kontrolu svých komínů. 

V letošním roce nebude kontrola prováděna hromadně na 
objednávku obce, ale zajišťuje si ji každý občan sám. Pokud nevíte, na 
kterou firmu se obrátit, uvádíme kontakt na společnost Kominictví Morávek 
z Komorní Lhotky: 

Jiří Morávek  
Provádím kominické práce, kolaudace i revize komínů a posudky projektů 
spalinových cest. 
Komorní Lhotka 329, 739 53. 
Mobil: +420 607 678 080 
Tel.: +420 558 731 734 
Na pevnou linku volejte prosím pouze v pondělí a pátek do 10 hodin. 
Email: morkom@volny.cz 
 

O B Č A N Ů M 
 

VOLBA PREZIDENTA ČR 
 

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu 
Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 322/2012 Sb., v částce 119 a koná se ve dvou dnech, na 
území České republiky v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22 
hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou 
dnech, na území České republiky v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 
pokud žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, 

tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů 
oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. 
 

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl 
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013, 
 dosáhl věku 18 let. 

 
Voličský průkaz: 
 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České 
republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné druhé kolo ve 
dnech 25. a 26. ledna 2013) ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky), na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě 
České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním 
konzulárním úředníkem. 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 
 
Žádost lze podat 

 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; 
ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který 
o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto 
institutu. 
 

 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem,  
 

 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky;  

do 4. ledna 2013. 

 osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť 
obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti 
voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém 

mailto:morkom@volny.cz


veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze 
požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 9. 
ledna 2013 do 16. hodin.  

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
27. prosince 2012, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České 
republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči 
na jím uvedenou adresu. 
 

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky 
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé 
kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz 
pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). 
  

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také 
v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský 
úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před 
prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 
16.00 hodin. 

www.mvcr.cz 
 

 
 

INFORMACE DRŽITELŮM PRŮKAZU ZTP A ZTP/P 
K PARKOVACÍM PRŮKAZŮM 

 
dosavadní označení do automobilu se symbolem invalidního vozíku 

 
 
nová parkovací karta pro osobu těžce zdravotně postiženou 

 

 
Opakovaně upozorňujeme, že pro osoby se zdravotním postižením 

byl v roce 2011 zaveden nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje 
dosavadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé těchto 
označení je mohou používat pouze do ukončení jejich platnosti, tedy 
do 31. prosince 2012!!! Proto je nutné provést výměnu včas.  

K  měsíci srpnu je vydaných pouze 1017 nových parkovacích 
průkazů. Stále je tedy potřeba během čtyř měsíců vyměnit ještě nejméně 
2000 původních označení. V současné době je možno si potřebnou výměnu 
vyřídit bez čekání. K závěru roku lze předpokládat, že se vyřizování 
parkovacích průkazů nepříjemně protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách 
s velmi dlouhou čekací dobou a je velmi pravděpodobné, že si průkaz 
nestihnete vyměnit včas a nebudete tak mít možnost jej využívat! 
 
Jaké doklady je nutné mít s sebou? 
 

 občanský průkaz 
 průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P) 
 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm 
 původní označení motorového vozidla (vozíček v modrém poli) 
 rodný list zdravotně postiženého dítěte (jestliže vyřizuje zákonný 
 zástupce) 
 listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka 
 (pokud je ustanoven opatrovník) 
 přítomnost zmocněnce za osobu, která není schopna podpisu + 

lékařské 
 potvrzení o této skutečnosti 

 

kde se výměna provádí ?_ 
 
Magistrát města Frýdku-Místku 
odbor sociální péče 
oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou 
Palackého 115 
738 22 Frýdek-Místek 
Tel.: 558 609 690, 558 609 606 
úřední hodiny 
Po, St 08:00 – 17:00 
Čt 13:00 – 15:00 
 

odbor sociální péče 
oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou, 

Magistrát města Frýdku-Místku 

http://www.mvcr.cz/


 

TOZOS SPOL. S R.O.  
– „ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY – CHOV BROJLERŮ“ 

 
Obecní úřad Dolní Tošanovice obdržel informace od Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje týkající se společnosti TOZOS spol. s r.o. „Změnu 
užívání stavby – chov brojlerů“, a to konkrétně: 

 Informace o oznámení záměru „Změna užívání stavby – chov 

brojlerů“ podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

 Závěr zjišťovacího řízení záměru „Změna užívání stavby – chov 
brojlerů“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Oba dokumenty jsou k dispozici na úředních deskách, popřípadě po 

uplynutí lhůty ke zveřejnění v jejich archivu buď na internetových 
stránkách obce Dolní Tošanovice: www.dolnitosanovice.cz v sekci Obecní 
úřad/ archiv úřední desky nebo v úřední dny (pondělí, středa 7,30 – 12,00  
a 12,30 – 16,30 h) na obecním úřadě. 

 
Obecní úřad Dolní Tošanovice 

 
FIRMA TOZOS SPOL. S R.O. JDE DO SVÉHO 

Oznamujeme Vám, že v průběhu měsíce listopadu a prosince tohoto 
roku se středisko rostlinné výroby a mechanizace a administrativní úsek 
firmy TOZOS spol. s r.o. bude stěhovat ze svého dlouholetého působiště 
(Zámek v Horních Tošanovicích) do vlastních opravených a 
zrekonstruovaných prostor v areálu velkovýkrmny prasat Lesní Dvůr 
v Dolních Tošanovicích. 

Od 1.1.2013 bude sídlo firmy na adrese: 
Dolní Tošanovice č.p. 120 

Veškeré telefonní kontakty zůstávají v platnosti. 
558 694 243  vrátnice 
558 694 271-73 ekonomický úsek (účetní, půda), vedoucí rostlinné 

výroby, mechanizace 
 

TOZOS spol. s r.o. 

 

 
MÍSTNÍ POPLATKY 

 

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. 

 
V případě narození dítěte, přistěhování osoby se platí poplatek od 
následujícího měsíce od měsíce, ve kterém k této události došlo:  
tedy pokud se osoba přihlásí k trvalému pobytu k 15. 9. 2012, platí poplatek 
za odpady od měsíce října, tedy celkově za 3 měsíce v roce 2012 v obci Dolní 
Tošanovice, 9 měsíců platí v místě bývalého trvalého pobytu. 

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. 
 

http://www.dolnitosanovice.cz/


Pokud u Vás zanikla povinnost hradit poplatek, je nutné, abyste 
tuto skutečnost nahlásily na Obecní úřad Dolní Tošanovice, jinak 
jste i nadále vedeni jako plátci poplatku! 
 

 
TŘÍDÍME ODPAD – VÝSLEDKY ZA 2. ČTVRTLETÍ 2012! 

 
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o každoročně 

probíhající soutěži v Moravskoslezském kraji O keramickou popelnici, ve 
které obce a města Moravskoslezského kraje zapojené do systému EKO-
KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu. Soutěž konkrétně hodnotí 
množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo 
obce. 

Připomeňme, že v prvním čtvrtletí jsme obsadili v kategorii obcí do 
4000 obyvatel 16. místo z 254 obcí, ale pozor za druhé čtvrtletí jsme již na 
!5. pozici! z 257 účastníků. Z mikroregionu Stonávka byly lepší opět jen 
Třanovice, které se umístily na druhém místě. 

Děkujeme Vám. 
Pavel Blabla, starosta obce, 

Zdroj: www.tridime.info.cz 
 

 

 
DOSTAVBA MULTIFUNKČNÍ BUDOVY 

 
Dne 15. 10. 2012 získala obec Dolní Tošanovice kolaudační 

souhlas k nové multifunkční budově na hřišti. Budova má č.p. 121  
a v průběhu měsíce listopadu proběhne stěhování Obecního úřadu 
Dolní Tošanovice z adresy Dolní Tošanovice č.p. 36 do nových prostor. 

 
V této souvislosti je také vyhlášena Veřejná výzva k pronájmu 

obecních nebytových prostor za účelem zřízení prodejny potravin  
a smíšeného zboží na současné adrese obecního úřadu. 
 

 

 

http://www.tridime.info.cz/


K U L T U R A 

KULTURNÍ AKCE MIKROREGION STONÁVKA 

 
 27. 10. 2012 v 16,00 h. LIDOVÝ VYPRÁVĚČ SLÁVEK KUBÍK  

a harmonikář a zpěvák Fanoš z Veřovic 
o Vstupné: 110,- Kč, předprodej a rezervace v Místní 

knihovně ve Smilovicích tel. 558 694 923 
 

 09. 11. 2012    VINOBRANÍ – ČZS 
o v restauraci na TJ Smilovice (cimbálovka Polajka nebo 

DJ.....) 

 

 

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

 

 
 13. 11. 2012 v 9 h. POSEZENÍ ČLENŮ SENIOR CLUBU 

TOŠANOVICE 
o Setkání se zajímavým hostem. 
o Na OÚ v Horních Tošanovicích. 

 
 

 09. 12. 2012 v 17 h. ADVENTNÍ MINIKONCERT 
o Tradiční adventní koncert v kapličce sv. Cyrila  

a Metoděje v Dolních Tošanovicích. 
 

Těší se na Vás 
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkup kožek 
 

Místo:  Motel Tošanovice - parkoviště 
Čas:   10 – 10,30 hod. – poslední sobota 

v měsíci 
Cena:   do 30,-Kč za kus 
Kontakt, tel.: 736 274 877 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24. října 2012 
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 


