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Výběr vodného za 1.pololetí 2015 
 
Opis vodoměrů a výběr vodného budou zastupitelé provádět ve 
dnech 26. až 28. června 2015. Cena za 1m3 vody činí 20,- Kč. 
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“. 
 
 
Uzavření obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené 
 
Upozorňujeme  na uzavření obecního úřadu ve dnech  
15. 6. až 26. 6. 2015  z důvodu čerpání dovolené.  Obecní úřad 
bude veřejnosti opět otevřen v úřední den v pondělí 29. 6. 2015. 
 
 
Upozornění na splatnost poplatku za odpady 
 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015 
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. 2015  
 

Navýšení poplatku  
 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve 
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem 
nebo hromadným předpisným seznamem. 
 
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 
 
Poplatek je možno uhradit hotově v úřední dny na obecním úřadě 
nebo převodem na účet č. 28 525 781/0100, jako variabilní 
symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu, do poznámky napište 
„odpady“ 
 

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 6. 2015 
 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

1. Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2014 s 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad  

2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Dolní Tošanovice   
3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu stavby pro stavbu: Výstavba PZS 
přejezdu P 8320 v km 123,625 trati Frýdek-Místek – Český 
Těšín č. E617-S-1579/2015 

4. Záměr přijetí překlenovacího úvěru ve výši cca 300tis. Kč 
(vlastní podíl) a úvěru cca 400tis.Kč (bude vráceno 
z dotace), za těchto podmínek: poskytovatel bude vybrán 
z více nabídek, zohledněna bude výše úroku a doba 
splatnosti úvěru, úvěr bude splacen jednorázově 

5. Zadání zakázky na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
„Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77“ paní Renátě Klodové, 
firma D.P.R. Management, s.r.o., IČO: 28412776 za cenu 
6.000,- Kč bez DPH 
 
 

 



 
 

6. Hodnotící komisi pro výběr zhotovitele veřejné zakázky 
„Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77“ ve složení: Pavel 
Blabla, Eva Bartečková, Václav Pohludka, Renáta Klodová 

7. Úhradu faktury SOPS 201501011 „Poradenství a 
informační systém“ v částce 36.560,- Kč v případě volných 
finančních prostředků 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 

1. Pořízení změny Územního plánu obce čj. 33 a 40/2015 
2. Finanční dar na činnost X.RNNRS 
3. Finanční podporu pro MZŠ Hnojník na realizaci oslav 

půlstoleté existence dětského dramatického kroužku a 
divadelního souboru  

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti 
STONAX v roce 2014  

2. Kontrolu hospodaření za 1–5/ 2015 
3. Závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí 

povodí Stonávky, včetně Zprávy o přezkumu 
hospodaření za rok 2014 a Nápravných opatření ke 
zprávě o přezkumu hospodaření s výhradou 

 
Zastupitelstvo obce  souhlasí: 
 

1. S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Pobeskydí na programové období 2014-2020 na svém 
správním území 

 
 

 
 
 
 

 
 
Omezení dopravy směr Chechlůvka - Tošanůvky 
 
V druhé polovině června bude probíhat oprava místní 
komunikace v úseku Chechlůvka aut. zast. – směr Tošanůvky 
(cca po křižovatku ke Galetkům).  Doprava bude omezena , 
v některých dnech bude komunikace úplně uzavřena. 
Informace o aktuální situaci podá místostarosta na tel.  
773 747 199. 
 
Zájezd ZAHRADA VEŽKY – PODZIM 2015 
 
Obec Dolní Tošanovice pořádá v sobotu dne 26.  září 2015 
autobusový zájezd na podzimní výstavu Věžky 2015 – 
tradičně zde najdete široký výběr květin, ovoce a zeleniny, 
okrasné rostliny, ovocné keře a stromy, potřeby a pomůcky 
pro dům a zahradu, živou hudbu, bohatý doprovodný 
program a občerstvení.  Odjezd v 8.00 od Chechlůvky, návrat 
v odpoledních hodinách na oběd. Návrat zpět na Chechlůvku 
cca v 16 hodin. Zájemci se mohou přihlásit osobně na 
obecním úřadě nebo na tel. 734 315 811. 
 
Akce je pořádána za finanční podpory společnosti Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o. 

 
 
 
 
 
 



Soukromá hudební výuka 

Miriam Dýrrové dipl.um. společně s jejími žáky 

 Vás srdečně zvou na 

    K O N C E R T  ŽÁKŮ 

  12. června 2015 -  v ZŠ v Dobraticích, 

který se koná v 16.00 hodin 

Zveme všechny k poslechu pěkných melodií z 

písniček, filmů,.. 

Uslyšíte sóla, dua,... a nebude chybět také flétnový soubor – v 

podání žáků Soukromé hudební výuky z Dobratic, Vojkovic a 

Tošanovic. 

*******************************************************************
SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA NABÍZÍ VÝUKU  

NA HUDEBNÍ NÁSTROJE 

    : klavír 
    : akordeon 
    : zobcové flétny – sopránová, altová, tenorová, basová 
     : příčná flétna 
     : kytara 
     : trubka,baskřídlovka 
     : pozoun, baryton 
Přihlaste se : dne: 4. září 2015 
                     : kde: v MŠ v Tošanovicích 
                     : v kolik: 6.30 – 8.00 hodin 
Schůzku si můžeme individuálně domluvit 
/mobil. číslo: 604 821 849/. 
Těší se na Vás  - Miriam Dýrrová dipl. um. 

CHECHČA ROCKFEST 
 
V sobotu dne 4. 7. 2015 od 14.00 hodin v areálu zámečku 
Horní Tošanovice 
 

 

Akce je pořádána za finanční podpory společnosti Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o. 

 

 
Potraviny Jitka  
 
Otevřeno: 

Po - Pá 7.30 - 16.30 hod.  
So 7.30 - 13.00 hod.  
Ne 8.30 - 12.00 hod.  
 

Prodej potravin, drogerie, doplňkový prodej krmiv pro 
domácí zvířata a mazlíčky, hlíny, hnojiva a prodej plynu Propan 
- Butan v lahvích o obsahu 2 kg a 10 kg.  



 

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 550 
Kč/hod. bez DPH 
        

- výkopy základů pro domy, výkopy pro 
přípojky a kanalizace, bazény, jímky, 
žumpy  

- svahovou lžící lze provádět různé terénní 
úpravy, skrývky pod chodníky a zámkové 
dlažby 

- bagr je vhodný k výkopům kolem domů a 
budov (je bez přesahu zádi) 

                                                

DOPRAVA – nosnost 9 t   (26 Kč/km bez 
DPH, 600 Kč/hod. bez DPH) ) 
 

- štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva… 
- odvozy stavební suti na skládku, odvozy 

výkopové zeminy… 
-  

Jiří Fluksa  
Tel: 608 877 165  
*************************** 
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