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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  

ze dne 7. 5. 2014 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Účetní závěrku za rok 2013 
 Závěrečný účet obce za rok 2013, a to bez výhrad 
 Rozpočtové opatření č. 2 
 Finanční dar pro X.RNNRS tým ve výši 3.000 Kč 
 Finanční dar na dětské radovánky ve výši 1.000 Kč 
 Dodatky č. 1/2014 ke smlouvám o pronájmu nebytových 

prostor 
 Smlouvu se společností EKO-KOM 
 Doplnění dopravního značení směr Kubatka 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

 Zprávu finančního výboru  
 Výroční zprávu Stonaxu 
 Informace ohledně opravy lávky Směr Galetka-Kavalek 

 
 

Výběr vodného za 1.pololetí 2014 
 
Opis vodoměrů a výběr vodného budou zastupitelé provádět ve 
dnech 13. až 16. června 2014. Cena za 1m3 vody se nemění a činí 18 
Kč. Upozorňujeme, že splatnost vodného je do 30. 6. 2014. Úhrada 
je možná v den opisu zastupiteli nebo na účet č. 28525781/0100, 
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu, do 
poznámky uveďte „vodné“. 

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – 

materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i 
pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a 

zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 
 Peří, péřové přikrývky a polštáře 
 Menší funkční elektrospotřebiče 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických 

důvodů 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 
 
Sbírka se uskuteční : 

 
Dne:                        v pondělí 16. června 2014 
 
čas:                         od 7,30 do 15,30 hodin 
 
místo:                    obecní úřad Dolní Tošanovice 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem. 
 

 



Uzavření obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené 
 
Upozorňujeme  na uzavření obecního úřadu ve dnech  
23. 6. až 7. 7. 2014  z důvodu čerpání řádné dovolené.  Obecní úřad 
bude veřejnosti opět otevřen v úřední den, a to ve středu 9. 7. 2014. 
 
 

Upozornění na splatnost poplatku za odpady 
 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2014 
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. 2014  
 
Navýšení poplatku  
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve 
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem 
nebo hromadným předpisným seznamem. 
 
Poplatek je možno uhradit hotově v úřední dny na obecním úřadě 
nebo převodem na účet č. 28525781/0100, jako variabilní symbol 
uveďte číslo popisné Vašeho domu, do poznámky napište „odpady“ 
 

Dětské radovánky 
 
Dětské radovánky se budou konat dne 21. 6. 2014 od 14 hodin 
v areálu místního hřiště v Dolních Tošanovicích. 

 
 

 

Představení X.RNNRS týmu a poděkování za sponzorský dar 
 
Dobrý den,  

rád bych Vám představil team The North Face EXTREME 
ULTRAMARATHON TEAM. 

Náš team se skládá ze čtyř členů, kteří se snaží poznat, kde 
jsou limity lidského těla. Věnujeme se extrémním běžeckým 
disciplínám především v horských oblastech (Extreme UltraTrail). 
Neustále se snažíme zlepšovat, posouvat a ukázat, čeho je lidské 
tělo schopné, ale především vůle schopná. 
            Začátek letošní sezóny se nám zatím velmi vydařil. Jako první 
závod jsme absolvovali  Horskou výzvu. Tento závod se konal      
11-12.4.2014 v Jeseníkách (Kouty Nad Desnou). Zde se nám 
podařilo umístit na pěkném 3. místě v kategorii LONG, délka 64 km, 
přičemž konkurence byla opravdu velká. Sjela se zde celá špička 
z ČR. Dále jsem absolvoval závod s názvem STŘECHA SVĚTA, který 
se konal 4.5.2014, start i základna byla na Morávce. Délka závodu 
43 km, celkové umístění 5. místo v kategorii profi. Prozatím 
poslední závod, kterého jsme se s parťákem zúčastnili, byl druhý 
závod Horské Výzvy. Konal se na Šumavě (Železná Ruda). Do toho 
závodu jsme šli s velikými ambicemi a motivací. Zde se nám opět 
podařilo vybojovat pěkné 3. místo v kategorii LONG. Délka závodu 
byla 69 km. Více o celé sérii závodů Horské Výzvy 
www.horskavyzva.cz  

Letos máme v plánu objet hodně závodů a věříme, že se 
nám bude dařit i po zbytek sezóny. Odkaz  na naše webové stránky 
teamu www.xrnnrs.cz, 

 Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podpořili.  
Obci Dolní Tošanovice za poskytnutý finanční dar i firmě EUROPE 
TRADE, která nás také podpořila sponzorským darem. Věřím, že se 
odvděčíme dobrými výkony, výsledky.  Velmi si toho vážíme, 
děkujeme.  The North Face EXTREME ULTRAMARATHON TEAM. 
      
                                                                                                                  
Člen teamu Pavel Blabla ml.      
 

 

http://www.horskavyzva.cz/
http://www.xrnnrs.cz/


 
 

 
 
Zpravodaj vydává: Obec Dolní Tošanovice č. 121, 
Telefon: 558 696 215, 734 315 811, e-mail: urad@dolnitosanovice.cz 
Internetové stránky obce: www.dolnitosanovice.cz 
Nepravidelný výtisk, zdarma. 
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