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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  

ze dne 30. 1. 2014 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Rozpočtové opatření č. 1 
 Místostarostu obce pana Aloise Škutu 
 Odměny členů zastupitelstva od 1.2.2014 /celkově snížení/ 
 Dodatek č.24 ke smlouvě o dodávce pitné vody 
 Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
 Zařazení správního území obce do MAS Pobeskydí 
 Dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti  
 Smlouvu o dílo s firmou Digis na rok 2014 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

 Slib nového člena zastupitelstva pana Martina Giela 
 Zprávu finančního výboru 
 Inventarizační zprávu za rok 2013 

 
Poděkování sponzorům obecního plesu 
 

První obecní ples je za námi. Všichni organizátoři si jistě oddechli 
, ano premiéra  je vždy hodně těžká. Není divu, umístit 80 návštěvníků 
do sálu pro 50 lidí není nic jednoduchého, navíc když začala kolovat 
zaručená informace, že jich bude dokonce 100 a tančit se bude venku … 
Přes veškeré fámy byli všichni plesající umístěni, každý obdržel výbornou 
večeři, na jejíž přípravě se podílel Motel Tošanovice, a tančilo se tak, že po 
zahájení plesu a vystoupení mažoretek jsme už neměli šanci představit 
další  připravený program. Poděkování patří všem sponzorům, kteří 
přispěli do bohaté tomboly, a to TOZOS, s.r.o., EUROPE TRADE, s.r.o., 
POTRAVINY JITKA  a  PEKAŘSTVÍ KOZELSKÁ. Děkujeme. 
 
 
 

Změny na obecním úřadě  
 

Referentka obecního úřadu ing. Schebestová si našla novou práci 
odpovídající jejímu vysokoškolskému vzdělání a koncem měsíce prosince 
dala výpověď z pracovního poměru dohodou. Starosta obce na základě 
zákona 312/2002 Sb. vyhlásil veřejnou výzvu na obsazení pracovního 
místa úředníka, která byla vyvěšena na úřední desce obce (i elektronické 
na webových stránkách obce) po dobu 15 dnů. Využila jsem možnosti, 
kterou měl každý, a přihlásila jsem se do výběrového řízení, kde jsem byla 
tříčlennou komisí ve složení P. Blabla, starosta, A. Škuta, zastupitel a ing. 
Schebestová, úředník – zaměstnanec úřadu, vybrána na tuto pracovní 
pozici a v polovině měsíce ledna jsem začala pracovat jako referent-
účetní. na obecním úřadě v Dolních Tošanovicích. Zároveň jsem 
rezignovala na funkci zastupitele v obecním zastupitelstvu, abych 
vyhověla Zákonu o střetu zájmů.  

 
Tímto bych se chtěla omluvit všem voličům, kteří mi v posledních 

volbách do obecního zastupitelstva dali svůj hlas, že jsem nevyužila 
možnosti hájit jejich zájmy do konce volebního období, ale myslím si, že i 
jako zaměstnanec obecního úřadu mohu být nápomocna při řešení 
jakýchkoliv Vašich požadavků, týkajících se chodu obce. Osobně se 
domnívám, že jsem Vaši důvěru nezklamala (možná některé ano, ale chod 
školy se opravdu zachovat nedal), a za mnou jako zastupitelkou této obce 
zůstal kus práce. Samozřejmě je to zásluha celého zastupitelstva, ale jistě 
si můžu dovolit mít dobrý pocit z dostavěné rozestavěné budovy na hřišti, 
dětského hřiště, veřejného osvětlení na Tošanůvkách a nové zástavbě ve 
středu obce, pořádání kulturních akcí, na kterém jsem se aktivně podílela 
a které si získaly své příznivce, např. zájezd na Floru Olomouc, smažení 
vaječiny, obecní ples, atd. 

 
Na zasedání zastupitelstva obce koncem měsíce  ledna byl novým 

místostarostou zvolen pan Alois Škuta.  
 
Úřední dny obecního úřadu a místní knihovny zůstávají 

nezměněny - pondělí a středa (7,30 – 12.00 a 12,30 – 16.00 hodin). 
 
X. Starobová 

 

 
 
 
 

 



Informace ohledně zprovoznění Domu pro bydlení seniorů 
 
 Minulý týden nám podal nejnovější informace ohledně 
zprovoznění Domu pro bydlení seniorů majitel bývalé Chechlůvky Mgr. 
Adam Klus. Předpokládaný termín otevření je plánován na podzim 2014. 
V současné době probíhají vnitřní úpravy, které jsou časově a finančně 
náročné, každý pokoj bude mít své sociální zařízení, malou kuchyňku, 
bude vybaven nábytkem a mít vlastní měření odběru el. energie, teplé a 
studené vody. Pokoje jsou pro jednu nebo dvě osoby, v budově jich je 
celkem 15.  

Majitel by v tomto objektu rád přednostně zaměstnal místní 
občany, ale protože je možné, že některé práce budou moci zastat i 
ubytovaní na dohody o provedení práce, kteří si rádi přivydělají a aktivně 
využijí svůj volný čas, není v současné době možné přesně sdělit, kolik 
nových pracovních míst bude zřízeno. Nicméně před zprovozněním 
objektu bude uspořádán Den otevřených dveří, který bude sloužit 
zejména místním občanům, aby se mohli s nově zrekonstruovaným 
objektem seznámit a přihlásit se případní zájemci o volná pracovní  místa. 
Z řad těchto zájemců o zaměstnání, pak majitel objektu vybere ve 
výběrovém řízení své zaměstnance. O termínu prohlídky budou občané 
informováni opět prostřednictvím Zpravodaje.  Pokud by byl zájem o 
bydlení z řad občanů naší obce, tato možnost tady je. Celý objekt bude 
oplocen a hlídaný. Okolo objektu budou probíhat terénní úpravy, 
ozelenění, nájezdová rampa pro vozíčkáře. Obec se bude urgentně 
zabývat úpravou povrchu příjezdové cesty k prodejně Potravin (bývalý 
obecní úřad), protože po oplocení areálu bude k příjezdu sloužit pouze 7 
metrů široká komunikace.  

V suterénu objektu jsou plánovány různé služby, např. kadeřník, 
pedikůra, masáže, vše na objednávku. Majitel objektu by rád prostory 
k těmto účelům nabídl místním podnikatelům, kteří se těmito aktivitami 
zabývají.   Také by zde měl mít ordinační hodiny praktický lékař, 
předběžně jednou týdně. Co se týká stravování ubytovaných, centrální 
kuchyně na přípravu teplých jídel zde vybudována není, jídla se budou 
dovážet, zatím je v jednání, která provozovna bude tuto službu 
poskytovat. Občané, kteří by v budoucnu měli zájem teplá jídla (obědy) 
odebírat, budou mít možnost si je také nechat dovážet a zde také odebírat. 
Nicméně tato možnost již existuje i v současné době, kdy jsou obědy pro 
místní občany dováženy  ze Stravovacího centra Stonávka z Třanovic, 
cena jednoho oběda (polévka, hlavní jídlo, salát nebo kompot) činí 75,- Kč 
včetně dovozu. Případní zájemci mohou kontaktovat Stravovací centrum 
Třanovice – rozvoj jídel na tel. č. 558 640 764.  
 

Víme všichni, kam máme volat v tísni? 
 
Přivítali jsme nový rok a všichni věříme, že bude lepší než ten minulý. 
Bohužel ne vždy dokážeme ovlivnit to, zda se staneme účastníky dopravní 
nehody, požáru či jiné události. Víte, jaké číslo máte v případě nouze 
vytočit a kam se dovoláte?  
V České republice jsou čísla tísňových linek pevně stanovena. Jistě je 
většina z nás máme v podvědomí, ale pro přehlednost si je nyní 
připomeneme. V naší republice jsou zavedena tzv. „národní“ čísla 
tísňového volání: 

- 150 … hasičský záchranný sbor 
- 155 … zdravotnická záchranná služba 
- 156 … městská policie (je-li zřízena) 
- 158 … Policie ČR 

 
- vaše jméno a příjmení 
- číslo telefonu, ze kterého voláte 
- co se stalo, jaký je rozsah události 
- kde k události došlo (adresa, popis místa, popis dojezdu na 

místo) 
- další informace podle pokynů operátora 

  
Uvědomte si,že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavů nouze. 
Nezneužívejte je !  Vaše nezodpovědnost může mít za následek oddálení 
pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují ! Poučte o tom i své děti ! 
 
 
 

Tříkrálová sbírka 
 
 
 
 
 
V naší obci Dolní Tošanovice se během tříkrálové sbírky vybralo 
12.430,- Kč. 
 
Děkujeme. 
 
 
 
 



 

Harmonogram svozu komunálního odpadu v obci 
Dolní Tošanovice 

 
Vážení, 

na základě Vašeho upozornění, jsme upravili správně 
Harmonogram svozu komunálního odpadu pro oblast Poleniny. Ve 
zpravodaji jsme vás mylně informovali, že celá obec Dolní Tošanovice 
s výjimkou čísel 26/27/28/78/95/116 je vyvážena v liché týdny. Tato 
skutečnost zůstává, ale neplatí pro oblast Poleniny – veškerá čísla 
popisná za železniční tratí, ta je vyvážena stejně jako obec Horní 
Tošanovice v sudé týdny. 

Omlouváme se za mylnou informaci a děkujeme za 
upozornění. 
 

 
 

 
Pavel Blabla   starosta obce 
starosta obce 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice vydává: Obecní úřad Dolní Tošanovice, 

telefon/fax: 558 696 215, 734 315 811, e-mail: urad@dolnitosanovice.cz,  
internetové stránky obce: www. stonavka.cz/dolni_tosanovice/.  
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

V Dolních Tošanovicích dne 10. února 2014 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Alois Škuta 
           místostarostka, v.r. 

Svozový 
den 

Četnost svozu Platí pro čísla popisná 

 
Čtvrtek 

 

1x za 14 dní – liché týdny 
Ostatní čísla popisná – 

v sudé týdny neuvedená 

Čtvrtek 1x za 14 dní – sudé týdny 

 
26/27/28/78/95/116 

Poleniny: 
52/53/54/55/56/57/58/59
/60/61/62/63/75/92/94/1
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