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ZPRÁVA Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 15. 5. 2013: 
 

Dne 15. 5. 2013 proběhlo 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  
a na tomto zasedání mimo jiné: 

 
Zastupitelstvo obce  schválilo: 

 
 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Spoluúčast na projektu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika – Česká republika „Informujme se navzájom – rozvoj 
informačných systémov v Bystrickej doline a povodí Stonávky“. 

 Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu na č.p. 
36 a č.p. 38. 

 Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM,a.s.  
 Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2012 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 Rozpočtové opatření č. 2. 
 Dohoda o společném postupu při řešení převodu části činností 

zabezpečovaných příspěvkovou organizací obce Dolní Tošanovice, 
Základní škola dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice, 
mezi obcemi Dolní Tošanovice, Třanovice a Horní Tošanovice.  

 Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene č. IP-12-8013294/2 
ČEZ Distribuce – Cieslar příp. KNNna p.č. 952/3. 

 Prodej školních lavic a židlí ZŠ Třanovice za 80% pořizovací 
hodnoty, a učebních pomůcek za dohodnutou cenu. 

 Finanční účelový příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro Základní školu 
Dolní Tošanovice na Atletický trojboj konaný dne 5. 6. 2013. 

 Změnu využití obecního bytu č.p. 77, a to jako šatnu a klubovnu pro 
fotbalové družstvo žáků TJ Tošanovice, užívání bude bez poplatku, 
TJ Tošanovice bude hradit spotřebované energie (el.energie, vodné). 

 Odkoupení pozemků p.č.  181 k.ú. Dolní Tošanovice o výměře 114 
m2 á 100,- Kč a p.č. 191 k.ú. Dolní Tošanovice o výměře 28 m2 á 
100,- Kč. 

 
Dále zastupitelstvo na svém zasedání projednalo Strategický plán obce, 
Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Dolní Tošanovice  
a Mateřské školy Horní Tošanovice, Závěrečný účet Sdružení obcí 
povodí Stonávky za rok 2012 a Výroční zprávu Stonaxu za rok 2012. 

 

 
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU A MÍSTNÍ KNIHOVNY 

 DOLNÍ TOŠANOVICE V MĚSÍCI ČERVNU 2013 
 

01. – 23. 06. 2013: pondělí, středa  7,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 h 
 

24. – 30. 06. 2013:  OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN 
 

Obecní úřad Dolní Tošanovice 
 

O B Č A N Ů M 

 

 



BLÍŽÍ SE SPLATNOST POPLATKU ZA ODPADY 
30. 06. 2013 

 

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! 
 
 
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…). 

 
 

ODPIS VODNÉHO ZA 1. POLOLETÍ 2013 
 

Informujeme občany, že v druhé polovině měsíce června 2013, a to 
konkrétně od 17. – 30. 6. 2013 proběhne odečet vody za 1. pololetí 2013, 
které provedou osobně zastupitelé obce ve Vašich domácnostech. 

Cena za 1m3 je 18,- Kč na základě Usnesení č. 17/2012. 
 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 –Vodné. 
 

Obecní úřad Dolní Tošanovice 

 



 

KOLA PRO AFRIKU 

 
„Jsou na světě místa, kterým se můžeš přiblížit jen pěšky nebo na 

kole.  

V Africe jsou pro děti obtížně dostupné i školy.  

Darováním opotřebovaného jízdního kola můžeš i Ty změnit život 

dítěte v Africe.“  

Dostat se do školy v Africe, v malé zemi Gambii, je mnohdy velmi 

nesnadné. Většina dětí do školy chodí pěšky, některé kvůli velkým 

vzdálenostem zůstávají doma.  

Díky charitativním projektům v posledních letech přibývá dětí, 

které se KE VZDĚLÁNÍ dostávají NA KOLE. Právě kolo umožňuje 

dětem překonávat velmi dlouhé vzdálenosti.  

Kolo znamená v Africe cestu ke vzdělání, vzdělání představuje 

cestu ke svobodě, ke svobodě rozhodování o svém životě, o svém 

zítřku. 
 

Prosíme vás o pomoc a spolupráci 

  
 darujte své nepotřebné jízdní kolo (nejlépe horské, nebo 

širokoplášťové), náhradní díly a kolařské nářadí;  

 

 prosíme ty z vás, kteří můžete nabídnout PROSTORY PRO 

ČINNOST organizace Kola pro Afriku, o.p.s. (sběrná místa, 

centrální sklady, prostor pro charitativní obchod);  

 

 velmi důležitou se nyní jeví LOGISTIKA. Hledáme 

spřátelené dopravce, kteří nám pomohou převážet 

sponzorsky či za režijní náklady darovaná kola ze sběrných 

skladů do centrálních skladů (v tuto chvíli do skladu  

v Ostravě; dále by měl být centrální sklad v okolí Brna  

a Prahy).  

 

Spolupracujeme s anglickou organizací Jole Rider na vzdělávacím 

projektu v Gambii pro místní mechaniky, učitele a studenty.  



 

Pomáháme vzniku místních servisních dílen, které budou zajišťovat 

dobrý technický stav kol, a současně vytváříme pracovní pozice.  

Tento vzdělávací projekt zajišťuje udržitelnost pomoci. Z Afriky 

se nesmí stát smetiště z toho, co už nám dosloužilo.  

Budeme vděčni za jakékoliv přispění k tomu, aby se nám společně 

dařilo realizovat pomoc – pomoc z České republiky do africké země.  

 

Můžete-li, prosím, podpořte projekt Kola pro Afriku přispěním na 

účet:  

 

9595959595/2700 děkujeme  
 

Roman Posolda  
ředitel společnosti  

Kola pro Afriku, o.p.s.  

www.kolaproafriku.cz  
roman.posolda@kolaproafriku.cz  

+420 605 418 456 
 

Nejbližší sběrné místo je v Soběšovicích po dohodě na telefonu 
721 796 805 nebo 602 735 919. 

 

Další odběrná místa a informace k této akci najdete na stránkách 
www.kolaproafriku.cz 

 

 
Hana Potměšilová (NFOZP): I zdravotně postižený může 

pracovat, potřebuje jen šanci 
 
 
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se 
zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom 
většina z nich shání marně. Firmy, organizace, státní správa  
a samospráva, tedy všichni potenciální zaměstnavatelé jsou i v roce 
2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením. 
Nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná 
povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením  
u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 
velmi omezené a zpřísněné náhradní plnění v tomto směru 
nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny 

statisíce na odvodech, které se nikdy k lidem s postižením, kteří již 
pracovat nemohou, nijak nedostanou, než aby daly například kratším 
úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku 
s roztroušenou sklerózou, Crohnovou nemocí… O této problematice 
jsme si povídali s Hanou Potměšilovou, ředitelkou Nadačního fondu 
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). 
S jakými předsudky v této oblasti jste se setkala nejčastěji? A jak 
s nimi lze bojovat?  
 
Společnost si většinou pod pojmem „postižená osoba“ představí 
vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou 
skupinou zdravotně postižených osob (OZP). Málokdo ví, že OZP jsou 
také lidé s těžší formou alergie, lupénkou, epileptici či ženy po rakovině 
prsu. Tito lidé však mají odbornou kvalifikaci stejně jako zdraví lidé. A jak 
s tím bojovat? Potřebujeme především vzdělané personalisty, podnikatele 
a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají 
při různých formálních i neformálních setkání, školení, v rámci 
vzdělávacích projektů životní příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří 
pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně 
člověk se zdravotním postižením je.  
 
Z čeho mají zaměstnavatelé strach? 
 
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do svých řad osobu se 
zdravotním postižením ohrazují tím, že takový člověk by je stál finance 
navíc už tím, že by musely upravit pracoviště a vytvořit mu speciální 
podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni zdravotně 
postižení jsou na vozíčku nebo výrazně pohybově omezení. Zdaleka ne 
všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Potřebují jen dostat 
šanci stejně jako zdraví lidé.  
 
Proč by měly firmy zaměstnat osobu se zdravotním postižením? 
 
Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci, tedy  
i úřad, škola ale i nezisková organizace, které nezaměstnávají OZP, musí 
buď platit již zmíněné „pokuty“, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění. 
Uvedu příklad. Pokud má např. základní škola ve vašem okolí více jak 25 
zaměstnanců a nezaměstnává člověka s postižením, musí odvést za 
jednoho chybějícího zdravotně postiženého kolegu odvod do státního 
rozpočtu v částce téměř 65 000 Kč nebo nakoupit výrobky či služby 
z chráněného trhu práce za více jak 200 000 Kč. Co ale taková škola od 
„chráněných dílen“ nakoupit skutečně může? Přefakturovat přes ně 
učebnice nebo školní pomůcky? To je od roku 2012 ale už za hranou 

http://www.kolaproafriku.cz/


zákona a vystavila by se tak riziku, že přijde kontrola z inspektorátu práce, 
která jí doměří odvod do státního rozpočtu. A ještě pokutu. Nebylo by 
lepší, kdyby škola měla na pozici paní učitelky třeba ženu po ablaci prsu 
nebo v pozici školníka člověka po infarktu? Nejenom, že by tak získala 
pracovitého a kvalifikovaného člověka, ale vyplatilo by se jí to  
i z ekonomického hlediska.  
 
Na co se nadační fond především zaměřuje a co se vám již podařilo? 
 
Nadační fond již sedmým rokem podporuje projekty u organizací a firem, 
které dávají práci lidem s postižením. Usiluje o změnu zákonů, věnuje se 
cílenému vzdělávání personalistů, zákonodárců, neziskových organizací  
a lidí s postižením jako takových. Náš tým má za sebou řadu úspěšných 
vzdělávacích a edukačních kampaní. Mezi ně patřila třeba ta s názvem 

„No a co?!“, která jako první upozorňovala širokou veřejnost na kvalitní 

práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou 
známku „Práce postižených“, která je součástí projektu Česká kvalita. Na 
stránkách www.pracepostizenych.cz naleznou zájemci řadu výrobků 
označených touto ochrannou známkou, které vyrobily osoby se 
zdravotním postižením. Zakoupením výrobku, např. jako dárku pro sebe či 
blízké, podpoříte prověřené zaměstnavatele zdravotně postižených  
a zároveň zde najdete výrobky a služby, které můžete pořídit v rámci 
náhradního plnění od prověřených zaměstnavatelů. Jedním z našich velmi 
důležitých projektů je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, 
které odborně zaštiťujeme. Díky tomu jsme ve spojení s více než 40 tisíci 
personalisty z celé republiky a stovkami osob se zdravotním postižením. 
Naší téměř každodenní činností je také školení personalistů  
a potenciálních zaměstnavatelů zdravotně postižených a osob se 
zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí také zcela aktuální projekt 
„Start bez překážek“. Díky významným firmám a školám, které jsou do něj 
zapojeny, se projekt snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním 
postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi,  
a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené 
půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat. 
  
Více o činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné 
legislativě se dozvíte na www.nfozp.cz 

 
 
 
 

 

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

AKCE SENIOR CLUBU TOŠANOVICE 
 

Středa 29. 05. 2013 od 14 h  TRADIČNÍ VAJEČINA  
SE SENIOR KLUBEM TŘANOVICE 

- Akce se koná v Třanovicích u Koliby. 
 
Senior klub Třanovice nabízí 4 volná místa na zájezd do pivovaru Litovel  
a tvarůžkárny Loštice. Zájemci se mohou nahlásit a domluvit na akci 
v Třanovicích dne 29. 05. 2013. 
 

Těší se na vás  
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 

 
 

K U L T U R A  
 

KULTURNÍ AKCE V OBCI DOLNÍ TOŠANOVICE – ČERVEN 2013 
 

 05. 06. 2013  ATLETICKÝ TROJBOJ 
o mezinárodní sportovní klání žáků prvního stupně základních 

škol. 
o pořádá ZŠ Dolní Tošanovice a MŠ Horní Tošanovice, p.o.  

a obec Dolní Tošanovice. 
 
 
 

 08. 06. 2013  TURNAJ STARÝCH GARD 
o pořádá TJ Tošanovice v areálu hřiště Dolní Tošanovice. 

 
 15. 06. 2013  RADOVÁNKY 

o pořádá ZŠ Dolní Tošanovice a MŠ Horní Tošanovice, p.o. 
o areál hřiště obce Dolní Tošanovice. 

 
 
 

 

 
 

http://www.pracepostizenych.cz/
http://www.nfozp.cz/


 
 
 

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA 
 

Kdo má zájem naučit se hrát na tyto hudební nástroje: 
 Klavír 
 Akordeon 
 Pozoun 
 Zobcové flétny 

 Sopránová 
 Altová 
 Tenorová 
 Basová 

 Příčná flétna 
 Kytara 

 
Přihlaste se dne:  4. září 2013 
  kde:  v přízemí školní družiny – ZŠ Dobrá 
  v kolik:  13.15 – 16.00 hodin 
 

 
 
A také  dne:  6. září 2013 
  kde:  v MŠ v Tošanovicích 
  v kolik:  06.30 – 08.00 hodin 
 
 

Schůzku si můžeme individuálně domluvit /mobil. číslo 604 821 849/. 
 

Těší se na vás – Miriam Dýrrová dipl. um. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

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  

VELKÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

Máte doma nadaného fotografa ve věku od 3 – 150 let nebo sami rádi 
fotíte? Chtěli byste vidět své fotografie také jinde než jen ve vašem albu? Pak 
je tato soutěž rozhodně pro vás  

 
Knihovna Dolní Tošanovice vyhlašuje, pod záštitou obce Dolní Tošanovice,  

V E L K O U   F O T O G R A F I C K O U   S O U T Ě Ž: 
 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA V DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH. 

 
 
 
 

Zúčastnit se může kdokoliv, kdo nám podle podmínek soutěže doručí 
na adresu Místní knihovny fotografie na zadané téma, které byly pořízeny 
v roce 2012 – 2013 a následně 2013  - 2014.  

 
12 nejlepších vybereme do kalendáře pro rok 2014 a 2015. 

 Autory vybraných fotografií čekají odměny, výstavy a mnoho dalšího. 
 

Všichni fotografové, kteří se soutěže zúčastní, budou mít 
vybrané snímky na výstavě v prostorách obecního úřadu Dolní Tošanovice 
ve společenském sále v průběhu podzimu 2013 a následně 2014. 
 
Podmínky soutěže: 

 Fotografie musí odpovídat zadanému tématu: JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA V DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH. 

 Fotografie musí být na elektronickém nosiči: CD, DVD, flash disk 
apod. nebo odeslána na email: urad@dolnitosanovice.cz, pokud 
využijete email, zašlete nám maximálně 3 fotografie v rámci jednoho 
emailu, jako předmět zprávy uveďte Fotografická soutěž. 

 Fotografie nevyvolávejte a netiskněte, v papírové podobě nebude 
fotografie přijata (následné vyvolání pro účely výstavy zajistí pak 
knihovna sama). 

 Počet kusů na osobu je maximálně 12 fotografií. 
 U každého CD, DVD, flash disku, emailu musí být uvedeno jméno, 

příjmení, bydliště a telefonní nebo emailový kontakt na fotografa. 
Bez těchto údajů nebudou nosiče ani emaily přijaty. 

 
Soutěž se skládá z dvou kol: 
 první uzávěrka je 31. 10. 2013, tyto fotografie mají možnost se 

dostat do kalendáře obce Dolní Tošanovice pro rok 2014. 
 druhá uzávěrka je 31. 05. 2014, tyto fotografie mají možnost se 

dostat do kalendáře obce Dolní Tošanovice pro rok 2015. 
 
Další informace Vám rádi poskytneme: 

 Osobně na adrese Místní knihovna Dolní Tošanovice, Dolní 
Tošanovice č.p.  121,739 53 pošta Hnojník. 

 Telefonicky 558 696 215. 
 Emailem: urad@dolnitosanovice.cz 

 
Otevírací doba knihovny: 

Pondělí, středa 7,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 
 
Těšíme se na Vaše fotografie. 
 

Místní knihovna Dolní Tošanovice 
 
 
 
 
 
 

 

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 22. května 2013 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka, v.r. 

mailto:urad@dolnitosanovice.cz
mailto:urad@dolnitosanovice.cz

