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ZPRÁVA  Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 24. 01. 2013 
 

Dne 24. 01. 2013 se konalo první zasedání zastupitelstva obce Dolní 
Tošanovice v roce 2013 a na tomto zasedání mimo jiné: 

 
Zastupitelstvo obce  schválilo: 
 
 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Změnu užívání stavby čp. 37 na Bytový dům pro seniory. 

 
Zastupitelstvo obce  odložilo: 
 Žádost obce Horní Tošanovice o úhradu prokazatelné ztráty na 

vodném z důvodu havárie na obecním vodovodu na území obce Dolní 
Tošanovice ve výši 180.000,- Kč. 

 Rozhodnutí o uzavření Základní školy Dolní Tošanovice. 
 
Zastupitelstvo obce  zamítlo: 
 Vyhlášení místního referenda ohledně uzavření Základní školy Dolní 

Tošanovice. 
 
Zastupitelstvo obce  dále projednalo: 
Záměr obce prodat pozemek p.č. 941/55 a informace ohledně odkoupení 
pozemků od p. Chlumského. Rozhodlo, že příští zasedání ZO bude dne  
6. 2. 2013 od 18.00 hod. v nové budově OÚ  čp. 121, kde se bude 
rozhodovat o uzavření Základní školy Dolní Tošanovice. Sdělení starosty 
o vyúčtování dotace SZIF a připsání částky 1,8 mil. Kč na účet obce, touto 
částkou bude splacen krátkodobý překlenovací úvěr nebo nabídku obce 
Horní Tošanovice na odprodej starých stolů a židlí z hájenky. 
 
************************************************************************** 

 
 
 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE  

 
DNE 6. 2. 2013 V 18 H. V NOVÉ BUDOVĚ OÚ ( budova s č.p. 121). 

 
Program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání 
3. Prodej pozemku parc. č 941/55 k.ú. Dolní Tošanovice 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Rozhodnutí o ukončení nebo setrvání Základní školy Dolní 

Tošanovice 
6. Odkup pozemků od p. Chlumského 
7. Dořešení žádosti obce H. Tošanovice ohledně úhrady 180.000,- 

Kč za ztráty na vodném 
8. Rozpočtové opatření č. 1 
9. seznámení s inventarizační zprávou 
10. Diskuse, různé.  

 

STĚHOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU DO NOVÝCH PROSTOR 
 

Vážení občané, 
 

obecní úřad Dolní Tošanovice se bude stěhovat v měsíci únoru 
2013 do nových prostor multifunkční budovy na hřišti. 

Datum stěhování bylo na zasedání zastupitelstva obce dne  
24. 01. 2013 stanoveno na 2. 2. 2013. Od 4. 2. 2013 bude již obecní 
úřad sídlit v nových prostorech.  

Dovolujeme si Vás upozornit, že v tomto týdnu od 4. 2. do  
10. 2. 2013 budou služby obecního úřadu z důvodu stěhování 
omezeny.  Naplno budeme opět fungovat i po technické stránce od 
11. 2. 2013.  

Toto omezení se nevztahuje na zasedání zastupitelstva dne  
6. 2. 2013. 

Předem děkujeme za pochopení. 
Pavel Blabla, starosta 

 
 
 
 
 

 



NOVÉ PROSTORY OBECNÍHO ÚŘADU - UPOZORNĚNÍ 
 

Přestěhováním obecního úřadu Dolní Tošanovice dochází v rámci 
komunikace s klienty pouze k jedné změně, a to korespondenční adrese 

od 4. 2. 2013: 
 

Obecní úřad Dolní Tošanovice 
Dolní Tošanovice č.p. 121 
739 53 pošta Hnojník 

 

Čísla telefonů, ID Datové schránky, emailová adresa, číslo účtu 
zůstávají stejně jako úřední hodiny NEZMĚNĚNY! 

 

 558 696 215 
 : urad@dolnitosanovice.cz 
Bank.spojení: KB, a.s.  F-M: č.ú. 28525781/0100 
 

Úřední hodiny:  pondělí, středa  7,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 h. 
 

První měsíc budou i přesto veškeré poštovní zásilky, adresovány na stávající 
adresu OÚ, přesměrovány na novou adresu po dohodě s Českou poštou. 

 
Obecní úřad Dolní Tošanovice 

 

 

STATISTIKA OBYVATEL DOLNÍCH TOŠANOVIC  
KE DNI 31. 12. 2012 

 

K 31. 12. 2012 evidovala obec Dolních Tošanovice celkem 332 
obyvatel, což je nepatrně vyšší počet obyvatel oproti roku 2011. Celkovou 
strukturu obyvatel k 31. 12. 2012 popisuje následující tabulka a grafy: 
 

 Celkem Průměrný věk 

Osoby 332 38,95 

Muži 165 35,55 

Ženy 167 42,32 

Děti do 15 let 49 6,82 

Děti do 18 let 62 8,66 

Starší 60 let 63 70,19 

Možní voliči 266 46,00 

 

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

 
 

 
Graf č. 2: Věková struktura obyvatel obce Dolní Tošanovice (v %) 
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O B Č A N Ů M 
 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2013 
 

Sazby poplatku za odpady a poplatku za psa zůstávají pro rok 
2013 nezměněny. 

 
Dne 1. 1. 2013 vešla v platnost nová Obecně závazná vyhláška  
 č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, věnujte prosím pozornost vybraným pasážím: 

 
Poplatník 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 
2013 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. 2013 

- odpadá možnost úhrady poplatku pololetně! 
 
Osvobození a úlevy  
(1) Od poplatku se osvobozují:  
a) pouze osoby, které pobývají déle jak 6 měsíců mimo území obce Dolní 
Tošanovice, což doloží příslušnými podklady.  
b) osoby mající trvalý pobyt na ohlašovně obce. 
 
Navýšení poplatku  
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, 
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem.6  
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků 
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku. 
 

***** 

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. 2013. 
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, do Poznámky uveďte druh 
platby (Vodné 2012, Odpady 2013 …) 

 

 
Informace o změně úřední doby na kontaktních pracovištích 

Úřadu práce ČR 
 
Oznamujeme klientům Úřadu práce, že na základě rozhodnutí generálního 
ředitele ÚP ČR je s účinností 
od 1. 2. 2013 stanovena jednotná úřední doba na všech pracovištích Úřadu 
práce takto:  
 
Pondělí   8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin  
Úterý   8:00 – 11:00 hodin  
Středa   8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin  
Čtvrtek   8:00 – 11:00 hodin  
Pátek                8:00 – 11:00 hodin (jen pro evidenci nových uchazečů  
o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty). 
 
Ing. Silvie Sýkorová 
Referent zaměstnanosti – referát trhu práce krajské pobočky 
 
ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě 
Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek 
Na poříčí 3510 
738 01  Frýdek-Místek 



Telefon: 950 113 459 
E-mail: silvie.sykorova@fm.mpsv.cz 
Web: www.portal.mpsv.cz  
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Vážení občané, 

v lednu 2013 proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity 
České republiky. V obci Dolní Tošanovice bylo letos vybráno 8.027,- Kč,  

finanční prostředky poputují na charitativní účely. 

Tímto děkujeme všem, kteří přispěli. 
 

 

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

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SENIOR CLUBU TOŠANOVICE 
 

Dne 19. 2. 2013 ve 14,00 h v prostorách OÚ Horní Tošanovice  
se koná schůzka Senior Clubu Tošanovice s tímto programem: 

 
 Výběr členských příspěvků na rok 2013, 
 sestavení programu na letošní rok, 
 diskuse s posezením u kávy a čaje. 

 
 

 
 
 

Těší se na vás  
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 
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M Í S T N Í   K N I H O V N A   D O L N Í   T O Š A N O V I C E 
 
Vážení čtenáři, 
 

Místní knihovna Dolní Tošanovice se bude rovněž, jako obecní úřad, 
stěhovat do nové multifunkční budovy na hřišti. Stěhování započne  
1. 2. 2013, protože nám záleží na tom, abyste nám zachovali přízeň a dostali 
jste služby, na které máte nárok, upozorňujeme Vás, že provoz knihovny 
bude v následujících dnech přerušen a  znovu obnoven od 18. 2. 2013. 
Návštěvní hodiny knihovny i internetu zůstávají zachovány.  

 

Pondělí, středa 7,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 

 
Od 18. 2. 2013 se tedy těšíme na Vaši návštěvu již v nových 

prostorech a díky technickým novinkám, by nyní i Vaše odbavení knih mělo 
probíhat rychleji. 
 
Děkujeme za pochopení. 
 

 
 
 
 

Místní knihovna Dolní Tošanovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/.  
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne  31. ledna 2013 
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

Výkup kožek 
 

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

v měsíci 
Cena v zimním období:   Králičí kůže = 35,-Kč za kus 
 
Dále vykupuji: Kůže z lovné zvěře (jeleny, srny – daňky, lišky, 

kuny ondatry). 
 Kůže z domácích zvířat (koziny, kůzlata). 
 Výkup peří. 
 
Kontakt, tel.:  736 274 877,  

Fa Josef Sosik, Za korunou 206, Nový Jičín - Loučka 

 


