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OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU A MÍSTNÍ KNIHOVNY 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

 

20. 12. 2013 – 05. 01. 2014   obecní úřad a Místní knihovna  
U Z A V Ř E N Y. 

 

Úřední hodiny zůstávají v novém roce zachovány, od 06. 01. 2014:  
pondělí, středa 7,30 – 12,00 a 12,30 – 12,30 

 

Obecní úřad Dolní Tošanovice 

ZPRÁVA Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 19. 11. 2013: 

 
Dne 19. 11. 2013 proběhlo 25. zasedání zastupitelstva obce Dolní 

Tošanovice a na tomto zasedání mimo jiné: 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Finanční příspěvek pro SCT na Vánoční minikoncert ve výši 

1.500,- Kč. 
 Užívání: 

a. kulturní sál zdarma, hradí se energie ve výši 500,- Kč, 
b. kulturního sál pro místní spolky – zdarma, 
c. tělocvična pro občany 50,- Kč/hod, 
d. tělocvična pro místní spolky – zdarma. 

 Rozpočtové opatření č. 6. 
 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě Potraviny Jitka. 

 
Dále zastupitelstvo na svém zasedání projednalo zápis  

o provedené kontrole hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky ze dne 
16. 9. 2013, zprávu kontrolního výboru a zprávu finančního výboru. 
 

 

ZPRÁVA Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 10. 12. 2013: 

 
Dne 10. 12. 2013 proběhlo 26. zasedání zastupitelstva obce Dolní 

Tošanovice a na tomto zasedání mimo jiné: 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Návrh úsporných opatření.  
 Rozpočet na rok 2014.  
 Rozpočtové opatření č.  7. 
 Revokaci bodu I/7 z 23. zasedání zastupitelstva ze dne  

28. 8. 2013. 
 Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn od 

11.12.2013 do 31.12.2013. 
 Poplatek za odpady v nezměněné výši 500,- Kč na rok 2014. 

 

Krásné prožití  

vánočních svátků 

a šťastný nový rok 2014 

 

 

 

Vám přeje 

 

Obec Dolní Tošanovice 

 



 Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v bývalé 
škole.  

 
Zastupitelstvo obce zamítlo : 
 
 Poskytnutí finančního příspěvku pro ISÚ K. Lhotka na rok 

2013. 

 
Zastupitelstvo obce se zdrželo ve věci: 
 
 Rozhodnutí o umístění stavby ve věci investičního záměru p. 

Lacha - výstavba skladovacích prostor a kanceláří o výměře 
600 m2 za obecním úřadem. 

 
Dále zastupitelstvo na svém zasedání projednalo zprávu 

finančního výboru. 
 

 
Vážení občané, 
letošní rok byl pro naši obec významný, a to z několika důvodů, ať už 
příznivých, ale také nepříznivých. 
Kladně lze jistě hodnotit otevření prodejny potravin, nové prostory 
obecního úřadu, či zprovoznění kulturního sálu s kuchyňkou. Na druhé 
straně je ovšem rozpočet obce zatížen splátkou úvěru, která činí téměř 
10% ročního rozpočtu obce (bez dotací). I přes nepříznivé finanční 
podmínky jsme se snažili finančně podpořit místní spolky, a to sportovce, 
hasiče, Kroužek rukodělných aktivit, Senior Club a Klub maminek, ale také 
oslavy SDH s programem pro širokou veřejnost, zájezd na Floru Olomouc, 
dětské radovánky, apod. 
Záporně musím hodnotit uzavření Základní školy, která byla otevřena 
přes 100 let, bohužel z důvodu malého počtu žáků, jsme již nebyli schopni 
ji dále financovat. Financování výuky do června stálo obec přes 200.000,- 
Kč. Proběhlo referendum za zachování školy, kdy jste mohli sami 
rozhodnout, zda výuku zachovat, ovšem za podmínky navýšení poplatků, 
daně z nemovitosti, atd., protože někde bychom finance vzít museli. 
Náklady za konání referenda nebyly do dnešního dne uhrazeny, i když to 
hlavní organizátor garantoval veřejným příslibem. V současné době je 
budova bývalé školy pronajímána tak, aby obci v souvislosti s jejím 
provozem nevznikaly téměř žádné náklady. 
Rozpočet obce na příští rok již byl schválen, ale obec byla nucena zároveň 
přijmout úsporná opatření, která by se chodu obce a občanů téměř 

neměla dotknout. V příštím roce máme mimo každoroční splátky 
230.000,- Kč dlouhodobého úvěru, splatit také půjčku ve výši 300.000,- 
Kč. Nenavýšili jsme poplatky za odpady, zůstávají ve stejné výši 500,- Kč 
za osobu a rok. K dnešnímu dni ještě nemáme faktury za svoz odpadů za 
celý rok, ale částka 500,- Kč na osobu již byla překročena. Každý z nás má 
možnost se podílet na snížení nákladů za odvoz komunálního odpadu 
např. tím, že bude odpady více třídit. Nádob na plasty, bílé a barevné sklo 
máme v obci několik na různých místech, takže jsou dostupné každému. 
Bylo by vhodné, aby více než jednu popelnici vlastnily pouze rodiny od 5 
osob, nebo rodiny s miminky. Jak již bylo avizováno, nenavýšili jsme ani 
daň z nemovitosti, ale pouze zvýšením koeficientu na 2 (nyní máme 1 
nenavýšený) bychom získali téměř 270.000,- Kč, ovšem pro občany by to 
znamenalo navýšení splátky daně z nemovitosti o 100%., a to nechceme. 
Nezvedli jsme ani poplatek za vodné, pokud by cenu zvedl dodavatel vody, 
museli bychom tak učinit také. Budou ovšem probíhat důkladnější 
kontroly odběru vody ve všech lokalitách obce s následným vyúčtováním 
tržeb za vodu tak, aby nedocházelo k případným únikům vody nebo 
neoprávněným odběrům vody mimo vodoměry. Protože každý takový 
„černý“ odběr vody nebo nekontrolovaný únik budeme v důsledku hradit 
my všichni zvýšením vodného, měli bychom si více všímat svého okolí. 
Neradi bychom řešili další „studánku“, s přítokem z obecního vodovodu,  
v důsledku to obec stojí „pouze“ 180.000,- Kč. Dokonce jsme zachovali  
i příspěvky pro spolky ve stejné výši jako v letošním roce, ale zároveň 
musím upozornit, že jakákoliv žádost o další finanční příspěvky bude  
s největší pravděpodobností zamítnuta. Kulturní akce jako smažení 
vaječiny, zájezd na Floru Olomouc zorganizujeme v příštím roce opět,  
a přidáme i Obecní ples, mimochodem v prodeji již zůstává pouze 
omezené množství vstupenek, takže zájemci by neměli otálet  
s nákupem☺Je zřejmé, že opět nezbudou finance např. na opravu 
místních komunikací, ale vzhledem k tomu, že se příští rok budou konat 
volby do obecních zastupitelstev, chtěli bychom případnému novému 
zastupitelstvu předat hospodaření obce tak, aby byly vyrovnány všechny 
závazky do data splatnosti. V následujících letech se již bude splácet 
pouze dlouhodobý úvěr ve výši 230.000,- Kč a bude tedy možné opět 
plánovat investice a jejich realizaci s pomocí různých dotačních titulů. 
Jménem všech zastupitelů obce Dolní Tošanovice bych Vám chtěla popřát 
mnoho hezkých chvil v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně 
štěstí a lásky v novém roce. 
 

X. Starobová 



 
Harmonogram svozu v obci Dolní Tošanovice - rok 2014 

 
Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l, pytle černé 

Svozový den Četnost svozu 

čtvrtek 1 x za 14 dní – liché týdny 

 Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na 
předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to  
v příslušný den svozu na 6:00 hod. ráno. 
************************************************************* 
Poznámka obecního úřadu Dolní Tošanovice: 
Směsný komunální odpad pro čísla popisná 26/ 27/ 28/ 78/ 95/116/ se bude  
i nadále vyvážet v týdny sudé, tak jak se vyváží směsný komunální odpad v Horních 
Tošanovicích 

***************************************************** 
Separovaný odpad v pytlích  - papír, plast 

Svozový den Svozový týden 

čtvrtek 6/12/18/24/30/36/42/48 

 
Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů 
 
Obec:  Dolní Tošanovice 
Termín: 17. 05. 2014 
  11. 10. 2014 
Den:  sobota 
Způsob sběru: mobilní 
 

Hodina Stanoviště sběru 

09:45 – 10:10 Dolní Tošanovice - Chechlůvka 

10:20 – 10:45 Dolní Tošanovice – Tošanůvky (Blahut) 

10:55 – 11:20 Dolní Tošanovice - Poleniny 

 
V Třinci 16. 12. 2013 

Ing. Rucki 
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VALNÁ HROMADA SDH 
 

SDH Dolní Tošanovice zve všechny zájemce na  

V A L N O U   H R O M A D U,  
která se uskuteční  

11. 01. 2014 v 15 h ve společenském sále  
obecního úřadu Dolní Tošanovice. 

 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 
Vážení občané,  
 

v lednu 2014 proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou 
Charity České republiky.  

 
 

 
 
 

S E N I O R   C L U B   T O Š A N O V I C E  
 
Vážení členové Senior Clubu Tošanovice, 

 
děkuji Vám za spolupráci v uplynulém roce 2013, za spoustu 

krásných společných chvil při našich setkání a věřím, že stejně úspěšný 
bude i následující rok.  

Dovolte mi, abych Vás zároveň pozvala na první schůzi 
v novém roce, a to 21. 01. 2014 v 13 hodin v sále obecního úřadu 
Horní Tošanovice, kde společně naplánujeme konkrétní data akcí na 
rok 2014 a promítneme si zajímavý dokument, prozradím Vám, že 
kromě tradičních setkání nás čeká na jaře třeba floristický kurz pod 
vedením zkušené lektorky, nebo letní výlet do Bukovce - 
"Nejvýchodnějšího bodu ČR" a mnoho dalšího. 

 
Těší se na Vás  

Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
 

Jménem Senior Clubu Tošanovice mi dovolte poděkovat všem, 
kteří v uplynulém roce 2013 podpořili naši činnost, především obci 
Dolní Tošanovice za nově poskytnuté prostory pro naše tradiční setkání 
a také za finanční podporu v průběhu celého roku. 

Dále děkujeme obci Horní Tošanovice za poskytnuté prostory  
i finanční podporu a společnosti Hyundai Manufacturing Motor  
Czech s.r.o. za finanční podporu našich akcí ve druhé polovině roku 
2013. 
 
Ještě jednou děkujeme. 
 

Za Senior Club Tošanovice  
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 

 

 

Přejeme všem  
krásné prožití  

vánočních svátků  
a šťastný nový rok  

2014 
 

Členové  
Senior Clubu  

Tošanovice. 



DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí pěstounům uzavření 
„Dohody o výkonu pěstounské péče“ 

Vážení pěstouni či budoucí pěstouni,  

novela zákona 359/1999 Sb. ukládá pěstounům povinnost mít uzavřenou 
„Dohodu o výkonu pěstounské péče“ s pověřenou osobou. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, rozhodl dne 10.9.2013, o vydání 
pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí Charitě Frenštát pod 
Radhoštěm. Nabízíme Vám uzavření této dohody s možností využití 
následujících služeb:  

1. Odborné vzdělávání (po dobu vzdělávání můžeme zajistit hlídání 
Vašich dětí)  

2. Odlehčovací služby  
3. Psychologickou a další odbornou podporu  
4. Poradenství  
5. Pomoc se zajištěním kontaktu s původní rodinou dítěte 

(poskytujeme i zázemí pro asistovaný kontakt)  

Pro více informací kontaktujte ředitelku Charity Lenku Tabachovou na 
čísle: 556 83 16 09, 604 841 244 

Charita Frenštát p.R. 
Kostelní 15 
Frenštát pod Radhoštěm, 744 01  
IČ: 49590588 
www.frenstat.charita.cz 
 

 

 
 
 
 
 
 

ZMĚNY U DANĚ Z NEMOVITOSTÍ - JAK SE NÁS DOTKNOU? 
 

NĚKTERÉ ZMĚNY DAŇ SNÍŽÍ, JINÉ ZVÝŠÍ 
 

 
 

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru  
a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku 
přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných 
společně s jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak 
v důsledku vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru 
novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který 
již nově nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi 
bytu/nebytového prostoru v domě, který zcela pokrývá plochu 
vlastněného pozemku, se nic nemění. Základem pro výpočet jeho daně 
zůstává podlahová plocha vynásobená stávajícím koeficientem 1,20. 
V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové daňové 
přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední. 
 

Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných 
pro vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání 
(případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna.  
 

U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní 
sazby daně jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje 
jednu třetinu zastavěné plochy stavby. Oproti současnému stavu, kdy 
podnikatel platí daň za každé další nadzemní podlaží bez ohledu na 
velikost plochy, tak v řadě případů dojde fakticky ke snížení daně z těchto 
staveb.  
 

Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných 
k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž 
vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb.  To reálně znamená 
snížení stávající výše daně z pozemků. 
 

Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny, 
kanalizační zařízení, stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou 

http://www.frenstat.charita.cz/


dopravu) budou nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako 
pozemky stavební. 
 

Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami 
podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy, 
inženýrské stavby a jednotky (jednotku tvoří byt/nebytový prostor, podíl 
na společných částech domu a podíl na pozemku).  
 

Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující 
vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu), podílový fond, stavebník 
oprávněný z práva stavby a pachtýř (za obdobných podmínek jako 
nájemce). 
 

Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím 
nového Občanského zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal dne  
9. října 2013 zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí 
(nově zákon o dani z nemovitých věcí). Pokud Poslanecká sněmovna toto 
zákonné opatření schválí, nová právní úprava bude účinná od  
1. ledna 2014.  
 

V Praze dne 26. listopadu 2013 
 

 
Ing. Petra Petlachová    
   
Ředitelka Samostatného odboru  
komunikace a mezinárodních vztahů, tisková mluvčí

   
Generální finanční ředitelství   
   
GSM: 602 674 903   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************* 
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence. 

i.fluksova@volny.cz, 775 637 265 
********************************************************* 

mailto:i.fluksova@volny.cz


 

NABÍZÍME  více než 10 druhů regeneračních masáží pro Vaše unavené 
tělo i mysl, detoxikaci a znovunabití pozitivní energie,
kterou nám dnešní nejistá doba tolik ubírá .. Přijdte k nám a nebudete 
litovat, stačí si jen zamluvit termín své masáže a pak se nechte jen 
unášet blahodárnými doteky a hmaty, při kterých nabudete dojmu, že 
nepatříte do starého železa a svůj život začnete vnímat jinýma očima..  
PRO pravidelné klienty bonusy a zlevněné předplatné. 
 

         
  
KDE? V prvním patře obecního úřadu ve Vojkovicích (vedle ordinace 
lékaře)  
KDY?  Kdykoliv zavolat na tel. 777 555 620 a domluvit si termín. 
JAK? Obecní úřad má své parkoviště, místo pro uložení kol a naproti 
je zastávka autobusů. 
Při vážných problémech či po úrazech páteře a  hybného systému po 
předchozí poradě se svým lékařem. 
Srdečně Vás zveme.  
                                                              

BOLAVÁ ČI UNAVENÁ ZÁDA? 
 

NAVŠTIVTE NAŠI MASÉRNU NA OBECNÍM UŘADU VE VOJKOVICÍCH  

V 1. PATŘE A PŘESVĚDČTE SE O TOM, ŽE NEPATŘÍTE DO STARÉHO 

ŽELEZA. UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ A NEDOVOLTE SE 

OVLÁDAT OPAKOVANÝMI BOLESTMI ZAD. NABÍZÍME VÍCE NEŽ 10 

DRUHŮ MASÁŽÍ PRO UVOLNĚNÍ A REGENERACI VAŠICH ZAD, KLOUBŮ 

A KONČETIN.  

 

MASÁŽE JSOU SKVĚLOU PREVENCÍ PROTI 

NÁSLEDNÝM POTÍŽÍM SPOJENÝCH  

S PŘETĚŽOVÁNÍM ORGANISMU  

A ZÁROVEN I TERAPIÍ PRO VAŠE TĚLO I MYSL. 

NEVÁHEJTE A ZAMLUVTE SI TERMÍN SVÉ MASÁŽE. BUDEME SE NA 

VÁS TĚŠIT. 

 

Georgios Papadopulos  
Masérské a regenerační služby 

Tel.  777 555 620, email: georgios.p@seznam.cz, www.masazegeorgios.webnode.cz 

 

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 18. prosince 2013 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka, v.r. 

mailto:georgios.p@seznam.cz
http://www.masazegeorgios.webnode.cz/

