
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *   únor  2 0 1 3   * * *  
 

 
ZPRÁVA  Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 06. 02. 2013 
 

Dne 06. 02. 2013 se konalo zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  
a na tomto zasedání mimo jiné: 

 
Zastupitelstvo obce  schválilo: 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Odkoupení pozemku p.č. 541/54 k.ú. Dolní Tošanovice o výměře 

581 m2 za 80,- Kč/m2. 
 Částečnou úhradu prokazatelné ztráty na vodném obci Horní 

Tošanovice, a to v roce 2013 bude uhrazeno 6 splátek á 15.000,- Kč 
a v roce 2014 také 6 splátek á 15.000,- Kč. 

 Rozpočtové opatření č. 1.  
 Prodej pozemku p. Adámkovi p.č. 941/55  k.ú. D. Tošanovice  

o výměře 131 m2 za cenu 300,- Kč/m2. 
 Vyhlášení místního referenda dne 15. 3. 2013. 

 
Zastupitelstvo obce  zamítlo: 

 Odvolání starosty obce. 
 Sloučení obcí Horní Tošanovice a Dolní Tošanovice. 

 
Zastupitelstvo obce  dále projednalo: 
Zprávu kontrolního výboru a inventarizační zprávu za rok 2012. 
 
************************************************************************** 

POZVÁNKA NA BESEDU SE ZASTUPITELI  
OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE  

 
Vážení, 

dovolte nám pozvat Vás na besedu v prostorách nového 
obecního úřadu dne 1. března 2013 od 16 hodin. 
 
 

Program besedy: 
- možnost prohlídky nových prostor obecního úřadu, 
- široká diskuze o realizovaných projektech, přijatých závazcích 

obce a dalších plánech rozvoje naší obce. 
 

Těšíme se na Vaše názory a připomínky nejen k otázkám místního 
referenda, drobné občerstvení bude zajištěno. 

 
Zastupitelé obce Dolní Tošanovice 

 

O B Č A N Ů M 
 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2013 
 

Připomínáme, že sazby poplatku za odpady a poplatku za psa 
zůstávají pro rok 2013 nezměněny  

a upozorňujeme na blížící se splatnost poplatku 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 (Pes 2013…). 

 

 
INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU KONANÉMU DNE 15. 3. 2013 

§ 31, 36, 37 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů  
 

Místní referendum obsahující 2 otázky: 
  

1) Souhlasíte se zachováním výuky v Základní škole Dolní Tošanovice?  

2) Souhlasíte se sloučením obcí Dolní Tošanovice a Horní Tošanovice?  

 



se koná dle vyhlášení zastupitelstva obce Dolní Tošanovice: 
 

v pátek 15. března 2013 od 08,00 do 22,00 hodin 
 

Volební místnost: 
Obecní úřad Dolní Tošanovice 

Dolní Tošanovice č.p. 121 
 

 
Právo hlasovat v místním referendu (dále jen referendum) má každá osoba, 
která má právo volit do zastupitelstva obce (dále jen "oprávněná osoba"): 
 státní občan České republiky, který alespoň v den referenda dosáhl věku 

nejméně 18 let a je v den referenda v Dolních Tošanovicích přihlášen  
k trvalému pobytu.  

 
Hlasovací lístky budou voličům vydány v hlasovací místnosti. 

 
Hlasovací průkaz se z důvodu existence pouze 1 hlasovacího okrsku v obci 

nevydává. 
 
Přenosná hlasovací schránka: 
Oprávněná osoba může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dni referenda okrskovou komisi o to, aby mohla hlasovat mimo 
hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy  
s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  

 
Pro tyto a jiné účely bude v době referenda zřízena telefonní linka do volební 

místnosti:  734 315 812. 

 
Zásady hlasování 
 

 Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
 

 Oprávněné osoby předstupují před okrskovou komisi a hlasují v pořadí,  
v jakém se dostavily do hlasovací místnosti. 

 

 Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, 
platným občanským průkazem, Po prokázání oprávněnosti hlasovat  

v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných 
osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední 
obálku. 

 

 Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude jí hlasování umožněno. 

 

 V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která 
nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže 
číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacího lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však 
člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední 
obálky. 

 
Způsob hlasování: 
 

 Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněná osoba 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek 
předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky. 

 

 Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku 
označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" 
nebo "ne", pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední 
obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. 

 

 Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na 
hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď. 

 

 Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která 
není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací 
schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen 
okrskové komise. 

 

 Oprávněné osobě, která se neodebrala do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise hlasování neumožní. 

 

 
 
 



 

SLOVO STAROSTY OBCE  
 

Vážení občané, 
 

dovolte, abych využil možnost Vás oslovit a vyjádřit se k událostem 
posledních dní, které přímo souvisí s životem v naší obci.  

Jak jistě víte, proběhne v naší obci dne 15. 3. 2013 místní 
referendum o zachování výuky v naší Základní škole a možnosti sloučení obcí 
Horní Tošanovice a Dolní Tošanovice. 

  
K první otázce, zda zachovat výuku v naší Základní škole Dolní 

Tošanovice, bych Vás rád upozornil, že dle zákona č. 22/2004 o místním 
referendu a některých dalších zákonů (dále jen zákona o místním referendu) 
dle § 48 k platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti 
alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných 
osob.  
A rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně 
nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda 
zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech 
oprávněných osob. 
 

Následující 2 roky tedy bude výsledek referenda závazný, v případě 
přijetí závazku zachování výuky v Základní škole Dolní Tošanovice, bude 
nutné přijmout rozpočtová opatření, o kterých místní referendum nelze 
konat. Nechci teď konkretizovat, které by to byly. Nicméně obec má nástroje, 
jak zvýšit příjmy do obecní pokladny. 
 

K druhé otázce možnosti sloučení obcí Dolní a Horní Tošanovice, 
bych Vám rád uvedl, že podle zákona o místním referendu § 48 jde-li o místní 

referendum, v němž se rozhoduje o oddělení části obce nebo o sloučení obcí, 

anebo o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně 

hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu 

oprávněných osob, 
a) v případě oddělení, v té části obce, popřípadě částech obce, která se má 

oddělit,  

b) v případě sloučení obcí nebo připojení obce v té obci, ve které byl návrh 

přípravného výboru podán. 
A dle § 49 rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, 

zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města 

závazné. 

 

6. 2. 2013 projednalo zastupitelstvo obce Horní Tošanovice tuto možnost 

sloučení obcí a tuto možnost zamítlo. 

 

Mohl bych se teď ze široka rozepsat o svých názorech o zachování výuky 

v ZŠ nebo sloučení obcí, jsem si vědom citlivosti témat v návaznosti na finanční 

možnosti obce. Obec Dolní Tošanovice se nechce chovat a myslím, že se nechová 

k občanům asociálně tím, že by musela přijímat nepopulární rozpočtová opatření. 

Rád bych je s Vámi probral osobně v rámci besedy dne 1. 3. 2013 od 16 hodin  

a mimo tento termín je možné po vzájemné domluvě stanovit i další osobní 

setkání. 

 

Těším se na setkání s Vámi. 

Pavel Blabla, starosta 
 

 

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY OBCE 
 
Vážení spoluobčané,  
 

vzhledem k tomu, že v poslední  době obcí kolují nepodložené 
spekulativní informace, ráda bych jich pár uvedla na pravou míru. O tom, že 
v naší škole každý rok ubude pár žáčků, ví snad každý, o tom, že se tím 
zastupitelstvo obce každoročně zabývá několikrát ročně, už možná tak 
rozšířená informace není. Nejméně jednou při sestavování rozpočtu, kdy se 
vyčleňují prostředky na její provoz, a podruhé při schvalování výjimky 
z počtu dětí a zavázání se, že obec veškeré náklady související s provozem 
školy uhradí. Pro Vaši představu co znamená výjimka z počtu dětí - dle 
zákona minimální stav naplněnosti „dvoutřídky“ a činí 24 dětí, pokud jich je 
méně, schvaluje se výjimka. Abych nezacházela daleko do minulosti, budu 
citovat zápis z místní kroniky, který zapsal v roce 2003 pan Miloš Ostrý, coby 
kronikář, mimo jiné dlouholetý ředitel zdejší školy, cituji: „škola se však 
potýká s malým počtem žáků (25), nezlepší-li se tento stav, hrozí škole 
v příštích letech uzavření“. Proč zrovna rok 2003 ? Tento rok se stala ZŠ 
samostatným subjektem – příspěvkovou organizací. V průběhu 10 let počet 
žáků klesl na dnešní stav, tj. 9.  Od příštího školního roku, tj. od září 
2013/2014 by měl počet žáků v naší škole dle mých informací činit 6-8 dětí, 
dle informací ředitelky školy 9-10 dětí.  Prostředky na provoz školy nám 
zasílá také Moravskoslezský kraj, tyto byly z důvodu sníženého počtu dětí na 
letošní rok zkráceny o 326 tisíc Kč, nebo jinými slovy dostaneme na provoz 
školy z kraje o 326 tisíc korun na rok 2013 méně. Tahle informace pro 
zastupitele není nová,  ani překvapující,  tyto údaje jsem po Krajském úřadě 



požadovala v předstihu, jako každým rokem, tímto ještě jednou děkuji ing. 
Gavorové z MSK za spolupráci.  

 

Každé zastupitelstvo, ať už v jakémkoliv složení se snažilo v průběhu 
těchto 10 let „něco“ udělat, aby se škola naplnila. Opozice většinou 
navrhovala uzavření školy z finančních důvodů, ale pravdou je, že k tomuto 
kroku nikdo nenašel odvahu. Kolují informace, že obec je „zadlužená, až po 
uši, a proto musí zavřít školu“. Mohu Vás ujistit, že tomu tak není. Obec sice 
dluhy má, ale v takové výši, aby je dokázala splácet a ještě aby „zbylo“. A čím 
se obec a škola snažili rodiče v průběhu let motivovat, aby dávali děti k nám 
do školy ? Zajištění kvalitní výuky, v rámci možností moderní vybavení – 
interaktivní tabule, nové notebooky, moderní školní lavice, školní hřiště 
s prolézačkami, různou škálu zájmových kroužků (např.počítačový, 
přírodovědný, divadelní,mažoretky, sportovní, aj.),pořádá se drakiáda, děti si 
nacvičily divadelní představení pro veřejnost, probíhají různé besedy např. se 
včelaři, metodický den s hasiči, několikrát ročně výlety, návštěvy divadla, 
kina, máme školní družinu, zajištěný pitný režim dětí, dopolední svačinky, 
obědy, motivační finanční příspěvek, který byl v loňském roce navýšen na 
3.000,- Kč pro každého prvňáčka,  finanční příspěvek v poměrné výši pro 
všechny žáky všech tříd (v letošním roce byla vyplacena částka 18.500,- Kč), 
příspěvek na plavání (všechny ročníky jezdí na plavecký výcvik každý rok,  
který je zdarma), příspěvek na dětský karneval, na radovánky, na 
Lehkoatletický trojboj,  byl vydáván školní časopis s příspěvky žáků, starosta 
obce písemně informoval rodiče budoucích prvňáčků o všem, co naše škola 
nabízí, atd. Určitě jsem na něco zapomněla, ale ani tento výčet myslím není 
zanedbatelný, a i přesto máme letos 9 žáků.   

 

Jako každým rokem, pokud bude ve škole probíhat nadále výuka, 
bude nás její provoz (pouze režijní náklady) stát 250.000,- Kč (nejméně). Co 
se týká výdajů na provoz školy,  musím poděkovat paní ředitelce, protože 
během posledních 10 let se tyto náklady stále pohybují v rozmezí 200 až 250 
tisíc Kč, vzhledem k tomu, o kolik procent byly navýšeny pouze ceny energií 
/plyn, el.energie/, určitě nebylo snadné s touto částkou vyjít. Letošní rok je 
výjimečný tím, že klesl počet žáků pod 10, (předpokládaný počet byl, že od 
září 2012 má nastoupit 12 dětí, což se nestalo), a proto nám byl finanční 
příspěvek z Kraje na školu zkrácen o 326 tisíc, což v důsledku znamená, že 
nás provoz ZŠ v roce 2013 bude stát nejméně 500 tisíc korun z rozpočtu 
obce Dolní Tošanovice, ale může to být samozřejmě i víc, ale i 500 tisíc  je 
jedna pětina ročního obecního rozpočtu. 

 

V posledních několika dnech jsem si přečetla nemálo návrhů jak 
získat peníze pro Základní školu, od sloučení obcí Horní a Dolní Tošanovice, 
po prodej obecního vodovodu.  Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice určitě 

nemá a nikdy nemělo v úmyslu prodat obecní vodovod, i když jsou s jeho 
provozem nemalé starosti, ale pak už bychom jako občané nikdy neměli vodu 
za 18,- Kč.   

 

Sloučením obou obcí bychom žádné další finance navíc odnikud 
nezískali, tvrzení, že bychom ušetřili v obecním rozpočtu obce Dolní 
Tošanovice zrušením kapitol veřejná správa a zastupitelstvo 1.050.000,- Kč je 
nepravdivé. Nelze zrušit všechno, zastupitelé jsou odměňování podle počtu 
obyvatel, tedy cca 250tisíc by v této kapitole muselo zůstat, a to pouze 
v případě, že by zůstal stejný počet zastupitelů, ovšem nutno připočíst další 
náklady z nově vzniklých osadních výborů, jak je navrhováno, tedy lze 
předpokládat úspora = nula. 

 

Z kapitoly veřejná správa, by bylo nutné ponechat finance na plat 
úředníka, paní na úklid a zřízení nového pracovního místa - správce objektu-
údržbáře obecní zeleně (splnění podmínek dotačního programu-nová 
položka) celkem cca 540 tisíc včetně odvodů, 200 tisíc na splátky úroků  
a poplatky v bance, el. energie a plyn 60 tisíc, drobné opravy a údržbu, 
kancelářské potřeby, poštovné,  školení, BOZP,lékařské prohlídky 
zaměstnanců, odvoz odpadů – cca 50 tisíc, celkem tedy cca 850 tisíc, 
předpokládaná úspora tedy činí 200 tisíc Kč, náklady vzniklé sloučením obcí 
by několikanásobně převýšily tuto částku.  

 

Zastupitelé obce Dolní Tošanovice mají i jiné možnosti, jak navýšit 
obecní rozpočet, abychom mohli dotovat Základní školu, jak už bylo zmíněno 
v jiném příspěvku.,  např. místní poplatek za odpady může být navýšen na 
částku 1.000,- Kč na osobu/rok – příjem do obecního rozpočtu 150 tisíc Kč,  
stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ve výši „2“ – 
příjem do obecního rozpočtu 180 tisíc (občané by hradili jednou tolik za daň 
z nemovitosti), apod.  Vzhledem k tomu,že se prakticky zdražuje „vše“, snaží 
se zastupitelé obce Dolní Tošanovice těmto nepopulárním opatřením 
vyhnout, aby se občanům v naší malé obci „žilo dobře“, byla pouze zdražena 
voda o 2,- Kč (ovšem z důvodu, že byla voda zdražena dodavatelem rovněž  
o 2,- Kč). 

 

Rozhodnutí, zda ctít tradice a zachovat výuku v Základní škole Dolní 
Tošanovice nebo se chovat ekonomicky, je na každém z Vás, možná je také 
zajímavá informace, že naší školu navštěvují děti ze 4 rodin s trvalým 
bydlištěm v obci Dolní Tošanovice (celkem 6 dětí), a 8 dětí (1. až 5. ročník), 
dojíždí do ZŠ Hnojník a Dobrá, i když mají školu v místě bydliště.  

 
X. Starobová 

 



OPONENTNÍ NÁZOR NA SLUČOVÁNÍ OBCÍ HORNÍ A DOLNÍ 
TOŠANOVICE A NA PROVOZOVÁNÍ OBECNÍ ŠKOLY  

V OBCI DOLNÍ TOŠANOVICE 
 

Jsem zastáncem oponentního názoru na slučování obcí Horní a Dolní 
Tošanovice a na další provozování obecní školy v obci Dolní Tošanovice. 
 

1) Sloučení obcí (§ 19 z.č. 128/2000 Sb. (dálen jen zákon o obecním 
zřízení)) 
 

 Předně je nutné poukázat na několik zásadních nepravdivých 
informací a spekulativních závěrů, které jsou, ze strany Mgr. Dordy, 
podsouvány občanům, co by nezpochybnitelné fakta a výhody spojení obou 
obcí. 
 

a) tvrzení o vytvoření větší a silnější obce 
 

– principiálně zákon o obecním zřízení neobsahuje žádnou 
klasifikaci obcí na malé a velké, která by byla legislativním 
klíčem pro práva a povinnosti obcí či jejich občanů, navíc by 
takováto klasifikace byla v rozporu s principem rovnosti 
subjektů před zákonem. Pouze zákon o dani z nemovitosti 
má kategorii obec do 1.000 obyvatel a větší obce, přičemž 
zde platí úměra čím více obyvatel, tím vyšší daně 
z nemovitostí, 

– zatímco nyní jsme dvě obce o hrubém počtu obyvatel cca 
330 + 520, tedy spojením by vznikla jedna obec o počtu cca 
850 obyvatel s více katastrálními území, 

– závěr Mgr. Dordy o silnějším postavení nově vzniklé obce 
nemá žádnou oporu nejen v legislativní úpravě obcí, jako 
územně samosprávných celků, ale ani ve svých faktických 
důsledcích, 

– Mgr. Dorda ani k výzvě učiněné při jednání obecního 
zastupitelstva dne 6.2.2013 nebyl schopen uvést žádný 
konkrétní příklad z čeho má pramenit silnější postaví 
sloučením vzniklé obce. Navíc nechystáme se s nikým 
bojovat a okolním obcím i veřejné správě je lhostejno, zda 
máme 850 či 330 obyvatel, 

– pokud jde o schopnost dosáhnout na dotace, pak, jak ve 
svém dvouletém funkčním období prokázal starosta P. 
Blabla, to není otázka počtu obyvatel obce, nýbrž osobního 
přístupu a invence starosty obce, 

 

b) zadlužení naší obce až po uši 
 

- je pravdou, že v souvislosti s realizací dostavby multifunkční 
budovy obecního úřadu (která řadu let chátrala a žádná 
předchozí zastupitelstva s tím neuměla nic udělat) má naše obec 
závazky. Nelze však hovořit o tom, že je na 10 let zadlužená až po 
uši. Úvěrování investičních záměrů je přirozeným prostředkem 
rozvoje, ne-li všech, tak drtivé většiny obcí na území našeho 
státu, 
- navíc nelze říci, že by vlastní finanční zatížení naší obce, 
v souvislosti s touto stavbou, nebylo rozumně obhajitelné 
(celkové náklady 6,5 mil. Kč, dotace 2,34 mil. Kč, doplatek obce 
4,1 mil. Kč (z toho úvěr 2,8 mil. Kč se splatností 9 let), 
- v neposlední řadě je nutno zdůraznit, že za poslední dva roky 
byly na územní obce realizovány následující investiční akce: - 
dokončení budovy obecního úřadu, vybudování dětského hřiště, 
rozšíření veřejného osvětlení obce, 
 

c) společné aktivity 
 

- tyto společné aktivity již nyní existují a jsou realizovány ku 
prospěchu zúčastněných občanů, a to bez ohledu na to, zda jde  
o občany z Horních či Dolních Tošanovic, sloučení obou obcí 
nebude mít na tyto aktivity žádný faktický dopad, 
- pokud jde o železniční zastávku, tak se obávám, že tato je 
v majetku buď českých drah nebo správce železniční dopravní 
cesty – není zřejmé, jaký vliv na železniční zastávku bychom jako 
občané sloučených obcí získali. Pokud jde o její faktický stav, pak 
majiteli je jedno jestli jedná o její opravě a zkulturnění s obcí 
Horní Tošanovice, která má 520 obyvatel či se sloučenou obcí, 
která má 850 obyvatel, 
- pokud by vznikla potřeba tyto společné aktivity více 
formalizovat (např. z důvodu dělení nákladů) – pak je tady 
možnost tuto volnou a dobře fungující faktickou spolupráci 
ošetřit formou spolupráce mezi obcemi podle § 46 zákona 
o obecním zřízení, příp. vytvořit svazek obcí podle § 49 zákona  
o obecním zřízení 
- obecní škola – viz dále 

 

d) vyšší kvalita služeb – pružná doba školní družiny, více 
kroužků, jazyková výuka, obecní minibus apod. 

 

- tvrzení Mgr. Dordy připomínají předvolební sliby levicových 
politiků o tom, že všechno bude zadarmo, 



- Mgr. Dorda chce dopřát občanům větší komfort žití v obci, to je 
chvályhodné, nicméně zatím v žádném svém výstupu neuvedl, 
kde na to vezme obec peníze, resp. jak zvýší rozpočtové příjmy 
obec. Asi každého napadne, že minibus, svačiny, jazyková výuka 
apod. nebude zadarmo. Zatím náš rozpočet ve výši cca 2,5 mil. Kč 
(bez účelové dotace na obecní školu), zcela vyčerpají ty veřejné 
služby, které jsou občanům aktuálně poskytovány a stejně tak je 
to v obci Horní Tošanovice. Jen samotným faktickým a právním 
sloučením obou obcí nedojde k navýšení rozpočtových příjmů 
nové obce. Existují způsoby jak zvýšit tyto příjmy, ale vždy to už 
bude z kapes občanů obce – viz dále, 
- pokud se zamyslíme jen nad jedním z jeho návrhů, tedy 
obecním minibusem. Pak jen jeho pořizovací náklady budou 
v rozsahu 1,5 až 2 mil. Kč (téměř roční rozpočet obce Dolní 
Tošanovice), pokud neuvažuje Mgr. Dorda o koupi nějakého 
vyřazeného šrotu od okolních podniků typu ČSAD. Přičemž 
pořízení minibusu je jen vstupní náklad. Dle vize Mgr. Dordy 
nemá minibus komerční funkci (tedy nemá vydělávat), ale má 
mít funkci sociální (poskytovat občanům buď zadarmo nebo za 
nevelkou spoluúčast větší komfort). Nabízí se tak otázka, kdo 
bude hradit roční náklady spočívající v garážování, technické 
údržbě, technických prohlídkách, daních, mýtném, pojištění, 
úklidu, řidiči a PHM. Bude to Mgr. Dorda hradit ze svých 
prostředků? Mají snad větší okolní obce typu Hnojník, Dobrá, 
Vojkovice obecní minibus? Nemají. 
- pokud jde o obecní školu – viz druhá část 

 

e) průmyslová zóna 
 

- průmyslová zóna je projekt, který je již realizován několik let. 
Pochybuji, že by občané Dolních Tošanovic měli dostatek 
relevantních informací o detailech projektu, nicméně závěr  
o tom, že bychom měli novou lepší vyjednávací pozici 
s investorem a přinutili jej projekt diametrálně změnit je 
nereálný,  
- je nutno si uvědomit, že nová sloučená obec je právním 
nástupcem předchozích dvou obcí (§ 19 odst. 6 zákona  
o obecním zřízení), tedy všechny individuální správní akty 
(rozhodnutí), které byly v této věci vydány, ať již obcí Horní 
Tošanovice či stavební úřadem apod. zůstanou nezměněny, 
nebudou se vydávat nové. Tedy sloučením obcí nedojde k žádné 
změně a ani nebude mít nová sloučená obec žádný právní 
prostředek tyto, již vydaná rozhodnutí, zrušit či změnit, 

- pokud chce Mgr. Dorda, jako fyzická osoba, společně s dalšími 
spoluobčany či občany obce Horní Tošanovice nějak účinně 
bojovat proti záměrům investora, může si založit občanské 
sdružení a bojovat oficiálně. Takto působí jeho aktivita dojmem 
člověka, který chce tahat horké kaštany z ohně cizíma rukama, 
rukama nás ostatních spoluobčanů, kteří proti záměru investora 
brojit nechtějí, 

 

f) otázka kanalizace obce a ekologického přístupu 
 

- sloučení obcí neřeší kanalizaci naší obce 
- relevantní hodnotou, pokud jde o kanalizaci je počet obyvatel 
obce nad 2.000. Česká republika se zavázala implementovat do 
právního řádu ČR směrnice EU, které chrání životní prostředí. 
V rámci této implementace přijala ČR právní normu, která 
zavazuje obce s počtem obyvatel nad 2.000, že do určitého 
období (nejsem si jistý zda do bylo do konce roku 2010 či 2012) 
budou mít tyto obce kanalizace. Faktem je, že tomu tak dosud 
není, protože ani tak velké obce na to nemají finanční 
prostředky, 
- sloučením s obcí Horní a Dolní Tošanovice bude mít sloučená 
obec cca 850 obyvatel, tedy nebude zde povinnost tuto kanalizaci 
mít, 
- sloučením obcí nevzrostou rozpočtové příjmy, tedy pokud na 
to nemáme nyní a pokud na vlastní kanalizaci nemá ani obce 
Horní Tošanovice nyní, nebude mít na kanalizaci na katastru 
sloučených obcí ani nová obec, 
- nelze opomíjet fakt, že velká část zástavby naší obce byla 
budována v době kdy byly legální tzv. trativody, bohužel byl to 
stav legitimní. Nic ovšem nebrání těm majitelům domů, kteří 
mají vyšší ekologické cítění, tyto trativody zaslepit a pořídit si 
septik, 

 

g) Záruka Mgr. Dordy za spravedlivé dělení rozpočtových 
příjmů 

 

- Mgr. Dorda nabízí jako záruku svou osobu, cituji „zasadím se 
všemi silami o to, aby finance byly spravedlivě rozdělovány“. No, 
zákon o obecním zřízení nezná pojem „obecní neformální hlídač 
pokladny“. O financování obce rozhoduji orgány obce, do kterých 
nyní Mgr. Dorda nepatří a těžko presumovat, zda bude patřit 
v budoucnu. Tedy tento příslib je irelevantní a nemá oporu 
v zákoně o obecním zřízení, 



- systém osad – tento záměr je poněkud zkreslený. Zákon  
o obecním zřízení v ustanovení § 120 umožňuje, aby 
zastupitelstvo obce zřídilo osadní nebo místní výbor, který má 
minimálně tři členy. Cílem tohoto institutu není, jak se mylně 
Mgr. Dorda domnívá, spravedlivé porcování medvěda (obecního 
rozpočtu), nýbrž rozvoj konkr. části obce. Návrh Mgr. Dordy 
směruje k tomu, že rozpočet obce se rozdělí podle počtu osad 
(zřejmě podle počtu obyvatel v osadách) a ti budou „panovat“. 
Položme si otázku, bude v každé osadě stejný počet kilometrů 
veřejných komunikací, které je nutné spravovat, stejný počet 
veřejného osvětlení a dalších veřejných služeb, které jsou 
financovány z obecního rozpočtu? Připomeňme onen letitý 
problém lidí bydlících v posledním patře bytového domu, do 
kterého střechou zatéká a majitelé tohoto horního bytu 
přesvědčují majitele bytů z pater pod nimi, aby jim dali peníze na 
opravu střechy. Myslíte, že je přesvědčí snadno? 
- v neposlední řádě vzrostou obci náklady, jelikož mimo 
zastupitelstva bude zapotřebí zřídit v každé osadě osadní výbor, 
který bude mít minimálně tři členy. Tedy větší počet 
administrativy a i tito členové budou chtít, ne-li přímo odměnu 
za výkon funkce, tak minimálně náhradu výdajů, které 
s výkonem funkce člena osadního výboru budou mít. Výbor je 
navíc iniciativní orgán, nikoliv výkonný orgán, tedy bude 
existovat vedle zastupitelstva, které jako jediné bude o rozdělení 
finančních prostředků i nadále rozhodovat, 
- rozvoj jednotlivých částí obce je možný i bez formalizovaných 
orgánů obce (osadních výborů), zejména pokud jde o malou 
obec,  

 

h) Tvrzení Mgr. Dordy: „A pokud se to neosvědčí, čemuž 
nevěřím, vždy můžeme iniciovat místní referendum  
o rozpojení sloučeného“ – nechutná lživá manipulace 
 

- osobně považuji toto tvrzení za nejpodlejší výrok Mgr. Dordy  
a za velmi hrubou a nechutnou manipulaci s důvěrou 
spoluobčanů v pravdivost informací předkládaných Mgr. Dordou, 
- místních referend si můžeme zrealizovat kolik budeme chtít, 
dokud nám vystačí otázky, na které budeme chtít znát odpověď 
občanů a dokud budou v obecní pokladně peníze – referendum 
není zadarmo, 
- tedy mám-li hodnotit tento výrok Mgr. Dordy, pak je pravdivý, 
opravdu iniciovat místní referendum můžeme k čemukoliv, třeba 
k záměru vybudování kosmodromu na území naší obce, 

- Mgr. Dorda však zapomenul či lépe účelově neuvedl, že obec 
Dolní Tošanovice sloučením s obcí Horní Tošanovice, jako obec 
ve smyslu zákona o obecním zřízení zanikne. Pokud by měla 
nově vzniknout obec Dolní Tošanovice oddělením se o subjektu, 
který vznikne sloučením obcí Dolních a Horních Tošanovice, pak 
je to možné pouze podle § 20a a násl. zákona o obecním řízení, 
podle kterého může vzniknou nová obec oddělením se od 
stávající obce, ovšem tato nová obec musí mít minimálně 1.000 
obyvatel. Sloučení obcí je v našem případě nevratný proces, 
- snaha Mgr. Dordy o vytvoření mylné představy u občanů obce, 
že se můžeme kdykoliv v budoucnu zase oddělit, je nechutnou 
manipulací,  
- rovněž tak tvrzení, že sloučení obcí nebude vyžadovat náklady 
na přečíslování č.p., č.e., vyřízení nových osobních dokladů apod. 
není pravdivé, 

 

i) Tradice 
 

- ano, souhlasím s tím, že tradice je nutné udržovat, zejména ty 
dobré, ale copak formální sloučení dvou obcí tyto tradice 
prohloubí či upevní, copak se znovu vracíme do období, kdy na 
pokyn ze shora se budeme s někým družit a dopisovat si? 
- můžeme se jako občané dvou formálně nezávislých obcí  
i nadále respektovat a neformálně spolupracovat, jak se to děje  
i nyní, nezavádějme na všechno tabulky a formuláře, 

 

 Dne 11.2.2013 jsem hovořil se starostou Horních Tošanovice, 
který uvedl, že zastupitelstvo obce Horní Tošanovice usnesením zamítlo 
návrh na sloučení obou obcí a aktuálně není vážný zájem ze strany obce 
Horní Tošanovice k tomuto kroku. Z tohoto pohledu bude realizace 
místního referenda o sloučení obcí plýtváním obecními prostředky. 
 

2) Uzavření obecní školy 
 

- Mgr. Dorda presentuje jako jeden z důvodů sloučení obcí zájem 
na zachování obecní školy. 

- Je smutnou pravdou, že již několik let trvá klesající tendence 
v počtu žáků, kteří tuto školu navštěvují. Letos je to 9 žáků, loni 
to bylo 11 žáků. Můžeme si klást otázku proč je tomu tak či co 
naopak udělat, aby počet žáků navštěvující naší školu začal růst. 
Ve svém oponentském názoru nebudu hledat odpověď na tuto 
otázku, nicméně uvědomme si, že klesající počty žáků ve školách 
není pouze problém naší školy, ale je to celospolečenský 
problém. Již několik let dochází nejen v základním, ale i ve 



středním školství ke slučování škol a k jejích uzavírání 
v důsledku ubývání dětí. Bohužel dětí je méně a silné 70-té 
ročníky již mají odrozeno. Tento trend je setrvalý, nikoliv jen 
přechodný, jak tvrdí Mgr. Dorda.  

- Úměrně s klesajícím počtem žáků v obecní škole klesají i dotace, 
které na provoz školy obec dostává a naopak roste částka, kterou 
musí obec vynaložit ze svého rozpočtu na to, aby škola mohla být 
provozována. Jen v loňském roce to bylo cca 250.000,- Kč, což 
představuje 10% ročního rozpočtu obce, pro 9 žáků. Na příští 
rok se uvažuje o částce 250.000,- Kč až 400.000,- Kč. 

- Osobní si myslím, že tyto finanční prostředky by se daly použít 
pro naše spoluobčany daleko účelněji.  

- Je pochopitelné, že spousta, zejména starší občanů, záměr 
uzavření školy vnímá, jako něco nepředstavitelného a snad  
i něco, co v jejich očích bude naší obec degradovat na úroveň 
provinční osady. Osobně se domnívám, že tomuto tak není. Cílem 
obecního zastupitelstva sice je ukončení výuky základní školy, 
nicméně budova tam zůstává a tak si myslím, že je  v budoucnu 
možné využití této budovy jako svébytné kulturně-vzdělávací 
instituce. Může ji využívat klub seniorů. Na jednání 
zastupitelstva dne 6.2.2013 se hovořilo o možnosti zřízení 
mateřské školy či dokonce jeslí, a to s ohledem obecný na 
nedostatek míst v předškolních zařízení. 

- Mgr. Dorda tvrdí, že do dvou let obstará 20 žáků. Nevím kde je 
chce vzít, podle mého názoru rodiče, kteří chtěli dát své děti do 
naší školy (ať z Dolních či Horních Tošanovic) tak už učinili. 
Navíc spousta rodičů si vybírá základní školu i podle dopravní 
dostupnosti či možnosti spojit svou cestu za prací s cestou svých 
dětí do školy.  

- Osobně nepochybuji o vysoké kvalitě vzdělávání na naší obecní 
škole, nicméně si myslím že pestrost, aktuálnost a kvalita 
didaktických pomůcek, jakož i další odborné vzdělávání 
pedagogů, jakož i počet a nabídka jazykového vzdělávání  
a mimoškolních aktivit bude z hlediska finančního pro školu o 9 
žácích obtížně zajistitelná oproti větším školám. 

- Navíc se domnívám, že další provozování obecní školy bude 
znamenat nutnost navýšení rozpočtových příjmů obce – viz 
kapitola 3). 

 
 
 
 

3) Úvaha nad dalším provozováním obecní školy a jejími 
finančními důsledky 
 

 Do naší obce jsem se přistěhoval cca před 7 lety. Upřímně řečeno, 
nechybí mi tady obchod, restaurace ani nic podobného. Jediné, co od obce 
očekávám je to, že se mi tady bude dobře žít. Součástí toho dobré žití je 
rozsah veřejných služeb obce v porovnáním s tím, co obci musím za tyto 
služby zaplatit. S ohledem na velikost a charakter naší obce nelze 
předpokládat, že obec jako subjekt práva by byla schopna navýšit své příjmy 
nějakou systematickou výdělečnou činností (podnikáním) či pronájmem. 
Jediným prostředkem pro navyšování příjmů obce tak zůstávají přímé  
a nepřímé platby od občanů. Toto je, podle mého názoru, jediná cesta, kterou 
může obec našeho typy zvýšit příjmy svého rozpočtu. 
 

 Jako občan obce platím obci vodu, poplatek za psa, poplatek za svoz 
komunálního odpadu a daň z nemovitostí. Mgr. Dorda považuje postup 
vedení naší obce, která chce uzavřít obecní školu, za projev asociality. Já se 
domnívám, že tomuto tak není. 
 

a) Úhrada za odebranou vodu. Jak zaznělo na jednání zastupitelstva 
obce dne 6.2.2013, naše obec nakupuje vodu za 13,- Kč (rok 2012, 12,- Kč)  
a občanům ji prodává za 18,- Kč (rok 2012, 16,- Kč) za jeden metr krychlový. 
Obec by tedy mohla vodu, kterou nám dodává a my občané potřebuje zdražit 
třeba na 30,- Kč, nebo 40,- Kč, nicméně dosud to neudělal a já věřím, že ani 
v budoucnu neudělá. 
  

 V souvislosti s vodou je nutno připomenout ještě Mgr. Dordou 
akcentovanou kanalizaci. Pokud budeme mít kanalizaci budeme platit navíc 
k vodnému tzv. stočné. Zaznamenali jste z počátku roku 2013 reportáže 
v médiích o nárůstu vodného a stočného. Chceme platit 70,- či 90,- Kč za metr 
krychlový odebrané vody? 
 

b) Pokud jde o druhou kapitolu plateb občanů, tedy poplatky, tak tyto 
jsou v naší obci následující: 
 

- poplatek ze psů, v naší obci 80,- Kč, každý další pes 100,- Kč 
- poplatek za komunální odpad 500,- Kč na jednoho obyvatele 

mající trvalý pobyt na území obce 
 

Tyto poplatky patří mezi tzv. místní poplatky a mají svůj legislativní 
základ v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Zákon vymezuje 
celkem 8 činností, ze kterých je možné, aby obec vybírala poplatky. Dále pak 



stanoví i maximální výši poplatků, přičemž jejich konkrétní výši ponechává 
na vůli orgánů obce, aby je stanovili. 
 

 Podle ustanovení § 2 odst. 3 z.č. 565/1990 Sb. je maximální výše 
poplatku za jednoho psa 1.500,- Kč za kalendářní rok, pokud občan drží dva  
a více psů, pak za každého dalšího psa může být roční poplatek až 2.250,- Kč. 
Naše obec však vybírá pouze 80,- Kč a za dalšího psa 100,- Kč.  
 

 Podle ustanovení § 10b odst. 4 z.č. 565/1990 Sb. může činit 
maximální výše poplatku za odpad na jednu osobu a rok částku 1.000,- Kč. 
Naše obec vybírá 500,- Kč. 
 

Další poplatky naše obec nestanovila, ač by mohla. Umím si 
představit, že obec vyhlásí zóny a bude vybírat poplatky za vjezd do těchto 
zón (nikoliv od osob, které v zóně trvalé bydlí). Umím si představit, že 
starosta začne vybírat poplatky za užívání veřejného prostranství, když si 
někdo složí na přilehnou část obecní komunikace uhlí, dřevo či zaparkuje 
osobní automobil. A tak by bylo možné pokračovat u všech zbývajících typů 
poplatků. Chceme jako občané tyto poplatky? 
 

c) Třetí kapitola, kde by si mohla obec výrazně vylepšit své příjmy je 
otázka daně z nemovitosti. Pokud odhlédneme od skutečnosti, že daň 
z nemovitosti je v řadě vyspělých států považována za daň nemravnou 
(zdaňujeme majetek, který jsme si koupili za zdaněné peníze), tak je nutno 
mít na zřeteli, že prostřednictvím této daň dal zákonodárce do rukou obcí 
významný prostředek jak si zlepšit své obecní rozpočty. 
 

 Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb. Zde stojí za 
povšimnutí zejména ustanovení § 6 odst. 4, písm. b), § 11 odst. 3, písm. a), b), 
ale zejména pak ustanovení § 12 upravující tzv. místní koeficient, podle 
kterého může obec svou obecně závaznou vyhláškou pro všechny 
nemovitosti na územní celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 
4 nebo 5. (pro jednoduchost je nutno si vzít zaplacenou daň z nemovitosti za 
loňský rok a vynásobit koeficientem 2, 3, 4 nebo 5). V tomto kontextu je tento 
daňový nástroj skutečně velmi důležitým prostředkem pro příjem obce. 
Nicméně obec to dosud neudělala. 
 

 V bodech a), b) a c) jsem se pokusil pouze v krátkosti vyvrátit závěr  
o asociálnosti vedení naší obce, jelikož jak z naznačené analýzy vyplývá, naše 
obec má možnosti jak legitimním způsobem zvýšit své rozpočtové příjmy, 
ovšem na úkor nás občanů. Obec to do současné doby neudělala, a to i 
navzdory tomu, že řada okolních obcí tak postupuje a jejich vedení není 
vnímáno jako asociální. Nicméně je zapotřebí zamyslet se nad otázkou, zda 

tak neubude muset učinit v budoucnu, pokud bude i nadále odvádět 
podstatnou část obecního rozpočtu na provoz obecní školy pro 9 a méně 
žáků. 
 
V Dolních Tošanovicích dne 11.2.2013 
 
     JUDr. Ing. Ivo Davídek, občan obce 
 

 

VÝLUKA NA TRATI 322 - ČESKÝ TĚŠÍN - FRÝDEK-MÍSTEK (A ZPĚT) 
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v níže uvedených 
termínech proběhne výluka. Dopravce České dráhy a.s. proto musí přistoupit  
k následujícím opatřením: 
Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou. 
 

ČESKÝ TĚŠÍN – HNOJNÍK: 25. - 26. února 2013 vždy od 07:58 hod. do 13:57 hod. 
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Český Těšín – na parkovišti obchodního domu BILLA (z nádražní budovy značená 
přístupová cesta podchodem!) 
Ropice – zastávka ČSAD „Železniční stanice“ 
Ropice – Zálesí – 150 m od ČD zast. přes řeku na cestě „U lípy“ 
Střítež u Č. Těšína – zastávka ČSAD „ Železniční stanice“ 
Hnojník – železniční stanice 
 

HNOJNÍK - FRÝDEK-MÍSTEK 27. - 28. února 2013 vždy od 07:34 do 13:17 hod. 
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Hnojník - železniční stanice 
Horní Tošanovice - zastávka ČSAD „U statku“ 
Dobratice pod Prašivou - zastávka ČSAD „U Podjezdu“ 
Dobrá u Frýdku-Místku - železniční stanice 
Frýdek-Místek - u nádraží ČD 
Omezení služeb ve vlacích a náhradní dopravě: 
 

V době výluky nebude zajištěna služba přepravy cestujícího na invalidním vozíku 
a přeprava spoluzavazadel. Přeprava kočárků možná do vyčerpání kapacity 
autobusu. 
Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení. 
UPOZORNĚNÍ: DALŠÍ PŘEDPOKLÁDANÁ VÝLUKA VE DNECH 13. – 17. 5. 2013. 

 
Krajské centrum osobní dopravy Ostrava 



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 5. 3. 2013 ve 13,00 h v prostorách nového OÚ Dolní Tošanovice  
se koná schůzka Senior Clubu Tošanovice, s programem: 

 Rukodělné práce – plstění vlny, 

 Pro sportovní zájemce ping pong. 
 
 

 
 
 
 

Těší se na vás  
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 

 

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  21. února 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 

 


