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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  
ze dne 4. 11. 2014 

 
Zastupitelstvo obce schválilo: 

 
 Starostu obce Pavla Blablu  
 Místostarostu obce Aloise Škutu  
 Předsedkyni finančního výboru Evu Bartečkovou  
 Předsedu kontrolního výboru Ivo Stříže  
 Členy finančního výboru: Šárku Žukovou, Evu 

Grygarovou  
 Členy kontrolního výboru: Václava Pohludku, Stanislava 

Mituru  
 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce s 

účinnosti od 4. 11. 2014  
 Přijetí finančního daru na opravu místních komunikací 

od firmy Tozos Dolní Tošanovice  
 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Moravskoslezského 

kraje pro SDH Dolní Tošanovice pro rok 2014 na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH  

 Smlouvu o poradenské činnosti č. 2014059 s firmou 
Innova   

 Úhradu faktur 25/2014 a 34/2014 SOPS  
 Renovaci pohonu zvonu v místní kapli dle cenové 

nabídky firmy Zvonotec  
 Smlouvu o dílo s firmou Ing. Groman na vypracování 

projektové dokumentace „Chodníkové těleso, vč. 
odvodnění v délce 180 m“  

 Finanční dar pro Honební společenstvo Tošanovice ve 
výši 1.000,- Kč  

Složení zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  
pro volební období 2014 – 2018 
 /počet obdržených hlasů ve volbách/, volební účast 51,87 % 

 
Pavel Blabla /120/ 
Stanislav Mitura /115/ 
Eva Grygarová /113/ 
Alois Škuta /104/ 
Ivo Stříž /103/ 
Šárka Žuková /102/ 
Václav Pohludka /102/ 
Eva Bartečková /95/ 
Martin Kohut /42/ 
 
 
Opis vodoměrů a výběr vodného 
 

Opis vodoměrů a výběr vodného budou zastupitelé obce 
provádět ve dnech 5. – 7. 12. 2014. Žádáme občany, aby v těchto 
dnech zpřístupnili vodoměry. Cena vodného pro rok 2014 činí 
18,- Kč za m3. V současné době probíhá kontrola vodovodního 
řadu dle plánu kontrol. Podezření na případné úniky vody 
hlaste starostovi obce na tel. 725 141 227. Upozorňujeme občany, 
že v případě zjištění „černého“ odběru pitné vody, bude 
důsledně postupováno dle zákona se všemi důsledky. 
 
 
Výdej kontejnerů na bioodpad 
 

Kompostéry na bioodpad (posekaná tráva, listí a spadané 
ovoce, zbytky jídel, slupky z ovoce a zeleniny apod.) budou 
občanům rozváženy v měsíci prosinci a předány oproti podpisu 
smlouvy o převzetí zdarma. Termín rozvozu bude upřesněn 
v příštím zpravodaji. Každý rodinný dům obdrží 1 kompostér 
(tzn. na jedno číslo popisné, jeden kompostér, i když zde bydlí 
více rodin). 

 



Odpovědi na časté dotazy občanů: 
 
Mám ekologický kotel, ve kterém již nelze spalovat dřevo, co 
ořezanými větvemi ze stromů ?  
Dřevo je možno spálit na vlastní zahradě, popř. dovézt na místo, 
které je k pálení větví určeno, a to za fotbalovým hřištěm poblíž 
stožáru (bližší informace podá p. Plevnia na tel. 734 315 813) 
nebo je možné si zapůjčit obecní drtič (pouze na drobné 
větvičky). 
 
Chci si zahrát stolní tenis, je zde nějaká možnost ? 
Stůl na stolní tenis je dispozici v tělocvičně budovy bývalé školy, 
poplatek za pronájem tělocvičny činí 50,- Kč za hodinu (pro 
místní spolky zdarma). Klíče je možné si zapůjčit u starosty obce 
Pavla Blably na tel. 725 141 227. 
 
Kdy se bude otevírat Dům pro seniory (Chechlůvka) ? 
Dle sdělení majitele objektu Mgr. Adama Kluse je otevření 
odloženo na jaro 2015.  

 
C V I Č E N Í    J Ó G Y 

 
v tělocvičně bývalé školy pod vedením instruktora jógy 
Bohdana Kocha,  každý čtvrtek od 18.00 do 19,30 hodin, 
(27.11., 4.12.,11.12. a naposledy v tomto roce 18.12.2014, 
po novém roce 8.1.2015) 
Cena lekce 60 Kč dospělí, 30 Kč děti. Cvičení je vhodné pro 
ženy, muže i děti. S sebou si vezměte karimatku, lehkou deku 
a teplou mikinu.  Informace na tel. č. 736 607 413 
 

K R O U Ž E K    R U K O D Ě L N Ý C H   A K T I V I T 
 
Veškeré informace najdete na: 
http://dolnitosanovice.cz/dokumenty[495]-[cz]-patecni-
krouzek-rukodelnych-aktivit 

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

o 25. 11. 2014 od 13.00 hodin –  
Setkání u kávy, čaje, svařáčku a perníčků 
 

o 2. 12. 2014 od 13.00 hodin – Vánoční tvoření 
 

o 14. 12. 2014 – Adventní minikoncert 

 
Výlet mladí hasiči   

 

Akce byla pořádána za finanční 
podpory společnosti Hyundai 
Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

 

                                                                                                                                                                                                                                

Zpravodaj vydává: Obec Dolní Tošanovice, D. Tošanovice  č. 121, 739 53 
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