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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  

ze dne 14. 7. 2014 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 OZV 1/2014, která ruší původní OZV 3/2007 o místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  
 OZV 2/2014, která ruší původní OZV 1/2008 o stanovení 

školského obvodu  
 bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového 

úřadu, a to p.č. 1422/6, 1422/7, 1526/3, 1531/1,1562/1, 1567 
a část pozemku p.č. 1568 k.ú. Dolní Tošanovice 

 kupní smlouvy – cesta k Jursům 
 9 členů zastupitelstva obce na volební období 2014-2018  
 Úhradu faktury SOPS na částku 36.560,- Kč 
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o uzavření věcného 

břemene za úplatu 6.000,- Kč a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-8001230/347s 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

 Zprávu finančního výboru  
 Zprávu kontrolního výboru 
 umístění závory A s kabelizací na pozemku u 

železničního přejezdu u „Dužíků“, bude uzavřena 
smlouva o uzavření budoucí smlouvy o uzavření 
věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 

 informaci o probíhajících jednáních ohledně dopravní 
obslužnosti na Českotěšínsku 

 informaci o tom, že žádost o dotaci z POV nám byla 
schválena jako náhradní projekt 

 oznámení GA Energo technik o výměně izolátorových 
závěsů na vedení VVN, V404 

 poděkování mateřského centra Bambulín na finanční dar 
 informace o splacení úvěru ve výši 300.000,- Kč dle smlouvy 
 informaci o umístění nového vodoměru – odběrné místo 

Poleniny 
 
Zastupitelstvo obce zamítá: 
 

 Pořízení změny Územního plánu obce Dolní Tošanovice 
 

Upozornění na uzavření obecního úřadu 
 

Ve dnech 11. až 15. srpna 2014 bude obecní úřad Dolní 
Tošanovice uzavřen z důvodu čerpání dovolené.  
 

 
Informace ohledně možnosti pronájmu kulturního sálu 

v budově obecního úřadu v Dolních Tošanovicích 
 
 

Kulturní sál, včetně kuchyňky a sociálního zařízení je 
možno využít pro různé rodinné oslavy a jiné akce pro cca 50 
osob. Kuchyňka je plně vybavena, včetně dvou lednic a 
mrazáku.  

Pronájem sálu a kuchyňky je ZDARMA, hradí se pouze 
elektrická energie, plyn a vodné paušální částkou 500,- Kč za 
akci.  

Případné objednávky pronájmu je možné hlásit na obecní 
úřad osobně,  telefonicky na čísle 558 696 215 nebo na email: 
urad@dolnitosanovice.cz, před konáním akce je nutné se 
dostavit osobně k podepsání smlouvy o pronájmu, poplatek za 
energie se hradí po ukončení akce a předání sálu a kuchyňky 
v původním stavu. 
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Poděkování za dobrý výkon 

 
Na závěr hry Plamen 2013/2014, poslední části – požární 

útok, který se konal v areálu TJ Nošovice si naši starší žáci vedli 
velmi dobře. Celkem se této kategorie zúčastnilo 15 družstev 
z celého okresu, páté místo je příslib do příštího roku, kdy ti 
mladší fyzicky vyzrají a budou pro družstvo větším přínosem. 
Chtěl bych jim poděkovat za dobrý výkon, včetně instruktora 
Davida Grygara.   

Družstvo soutěžilo v tomto složení: Vojtěch Jež, Katka 
Šprochová, Michal Šimonič, Tomáš Šubrt, Kuba Škarpa, Lukáš 
Damek, Dominik Rezničák a Tereza Grygarová. Doufám, že se 
kolektiv udrží a do budoucna bude přínosem pro soutěžní 
družstvo.  

 
František Kubatka, velitel SDH Dolní Tošanovice 

 
 

Připravujeme bezplatné kurzy v oblasti vzdělávání 
v kulturním sále obecního úřadu  

 
Říjen 2014:  Finanční gramotnost – účastníci si rozšíří své 
znalosti o tom, jak nakládat se svými penězi, jak řešit deficit 
osobních financí a jak se zajistit před riziky 
 
Březen 2015:  Rozvoj digitálních kompetencí – účastník kurzu 
získá základní dovednosti pro práci s tabletem, chytrým 
telefonem či jiným dotykovým zařízením (tablety budou 
k dispozici – přenosná tabletová učebna) 
 
 
Zájemci se mohou hlásit osobně na obecním úřadě, telefonicky 
na čísle 558 696 215 nebo na email: urad@dolnitosanovice.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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