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Zápis z 2. zasedání zastupitelstva  

obce Dolní Tošanovice konaného dne 17. 12. 2018   

_________________________________ * * * ________________________________ 
 
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, Marta Janegová, Ivo Stříž, 
Bohuslav Gongol, Stanislav Mitura, Mojmír Kohut 
Omluven: Alois Škuta, 
Hosté: J. Javorský 
 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,40 hod. 
 
Návrhová komise:  B. Gongol, M. Kohut 
Ověřovatelé zápisu:  S. Mitura, M. Janegová 
Zapisovatelka: X. Starobová 

Hlasování: všech 8 přítomných pro 
P r o g r a m : 
 

1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise  
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Pronájem místnosti v budově Dolní Tošanovice čp. 22 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

č. IV-8015682/2/SOBS/2018 Dobratice 148 stížnost NNv, NNk 
7. Prodej části pozemku parc. č. 1550/1, k. ú. Dolní Tošanovice 
8. Žádost o projednání prodeje části pozemku parc.č. 1546/5, k. ú. Dolní Tošanovice 
9. Žádosti o finanční dary 

a) Kroužek rukodělných aktivit 10.000 Kč 
b) Cvičení jógy 10.000 Kč 
c) Senior club Tošanovice 15.000 až 20.000 Kč 
d) Strom života – Mobilní hospic 2.000 Kč 
e) Záchranná stanice Bartošovice 3.000 Kč 
f) TJ Tošanovice 50.000 Kč 

10. Cena vody od 1. 1. 2019 
11. Rozpočet na rok 2019 
12. Rozpočtové opatření č. 6/2018 
13. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn 
14. Nehlsen Třinec – Příloha č. 1 k Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě 
15. Různé, pošta 

a) Faktury SOPS – podíl na projektu Beskydská e-trasa a Život psaný tradicí 
16. Diskuze, závěr 

 
  Hlasování: všech 8 přítomných pro                                                                                                          

Ad 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu 

- viz. výše (splněno) 

Ad 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání 

Referentka přednesla usnesení z minulého zasedání ze dne 31. 10. 2018 a poté starosta 
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.  

Hlasování: pro 8 
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Ad 3) Zpráva finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné ze zprávou ze dne 7. 11. 2018 – 
příloha č. 1 

ZO bere na vědomí 
Ad 4) Zpráva kontrolního výboru 
 

Předseda kontrolního výboru seznámila přítomné se zápisem z kontrolního výboru – 
příloha č. 2 
 

ZO bere na vědomí 
 
Ad 5) Pronájem místnosti v budově Dolní Tošanovice č. 22 
 

Současný nájemce podal výpověď a ukončí pronájem k 31. 12. 2018. Záměr pronájmu 
byl zveřejněn od 27. 11 do 16. 12. 2018, přihlásil se jediný zájemce, který má v pronájmu 
sousední místnost, tedy je s ním již uzavřena smlouva. Starosta nechal hlasovat o schválení 
Dodatku č. 4/2018- KOHUT TRADE COMPANY ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
s účinností od 1. 1. 2019 

Hlasování: pro 8 

Ad 6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
 

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodou o umístění stavby č. IV-8015682/2/SOBS/2018 – Dobratice 148 stížnost 
NNv, NNk a nechal hlasovat o jejím schválení 

Hlasování: pro 8 

Ad 7) Prodej části pozemku parc. č. 1550/1, k.ú. Dolní Tošanovice 

Záměr prodeje byl zveřejněn od 19. 11. do 17. 12. 2018, poté nechal starosta hlasovat o 
schválení kupní smlouvy – příloha č. 3 

Hlasování: pro 8 

Ad 8) Žádost o projednání prodeje pozemku 

Starosta seznámil zastupitele se žádostí SŽDC o prodej části pozemku 1546/5 (nově 1546/6) 
k.ú. Dolní Tošanovice, je možný i pronájem pozemku. Po diskuzi starosta nechal hlasovat o 
schválení záměru prodeje za cenu 10.000 Kč 

Hlasování: pro 8 

Ad 9) Žádosti o finanční dary na rok 2019 

a) Kroužek rukodělných aktivit, byla navržena částka ve výši 15.000 Kč, paní vedoucí 
kroužku paní Grygarová E. sdělila, že stačí 10.000 Kč. Starosta nechal hlasovat o 
schválení finančního daru pro rok 2019 ve výši 10.000 Kč pro Kroužek rukodělných 
aktivit  

Hlasování: pro 8 

 
b) Cvičení jógy – paní Janegová sdělila, že by částku ráda využila na „sportovní den“, 

starosta upřesnil, že se dnes hlasuje o finančním daru na cvičení jógy, na konkrétní 
akce, ať požádá o finanční dar s upřesněním programu a data konání akce. Poté 
nechal hlasovat o schválení finančního daru ve výši 10.000 Kč pro cvičení jógy na rok 
2019 

Hlasování: pro 8 
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c) Senior Club Tošanovice žádá o 15 až 20 tisíc Kč, starosta přečetl poděkování 
předsedkyně SCT p. Honzákové za podporu v roce 2018, ocenil práci se seniory, jistě 
rád tuto činnost podpoří i v roce příštím, navrhuje částku 15.000 Kč, zároveň mohou 
opět bezplatně využívat prostory OÚ, dovoz na akce autem SDH. Pan Stříž se ujistil, 
zda také SCT může v průběhu příštího roku podávat žádosti o finance na konkrétní 
akce, starosta odpověděl, že ano. Poté nechal starosta hlasovat o schválení finančního 
daru pro SCT na rok 2019 ve výši 15.000 Kč 

Hlasování: pro 8 

 
d) Strom života – na podporu Mobilního hospice v roce 2019 – po diskuzi nechal 

starosta hlasovat o schválení finančního daru ve výši 2.000 na rok 2019 
Hlasování: pro 8 

 
e) Záchranná stanice Bartošovice požaduje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč, 

po diskuzi nechal starosta hlasovat o schválení finančního daru ve výši 2.000 Kč pro 
rok 2019 

Hlasování: pro 8 

 
f) TJ Tošanovice požaduje finanční dar ve výši 50.000 Kč, p. Bělík upřesnil, že peníze 

budou využity převážně pro mládež – fotbalové družstvo žáků, opět přibude i 
dorost, nemalé finanční prostředky stojí autobusová doprava žáků na zápasy. 
Starosta doplnil, že elektrickou energii a vodu si v kabinách hradí TJ sami, tedy 
kromě finančního daru, ať si pak p. Bělík za TJ požádá o finanční podporu na 
dopravu žáků (předloží faktury za autobusovou dopravu) a nechal hlasovat o 
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč pro TJ Tošanovice na rok 2019 

Hlasování: pro 8 

Ad 10) Cena vody od 1. 1. 2019 

Starosta seznámil zastupitele s navýšením vodného od 1. 1. 2018 od dodavatele vody 
Severomoravské vodovody a kanalizace, navrhuje navýšení částek za vodu na 24 Kč za 1 m3 
pro obyvatele, 19 Kč za 1 m3 pro Tozos. P. Grygarová upozornila, že stále nemáme zřízen 
fond obnovy vodovodu, starosta sdělil, že jsme již na tuto skutečnost byli upozornění i 
Ministerstvem, ale momentálně by rád veškeré volné prostředky investoval a prostředky ve 
fondu nelze dále využívat. Zastupitelé se dohodli, že za každý prodaný 1m3   vody bude 
zaevidována 1,- Kč na obnovu vodovodu (evidence formou tabulky), fond se zatím zřizovat 
nebude. Poté nechal starosta hlasovat o ceně vodného od 1. 1. 2019: občané 24 Kč za 1 m3 , 
Tozos 19 Kč za za 1 m3 

Hlasování: pro 8 

Ad 11) Rozpočet na rok 2019 
 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 19. 11. do 17. 12. 2018, starosta 
navrhl doplnit do položky 5512 Požární ochrana částku 10.000 Kč na nákup nové pily pro 
hasiče, po doplnění nechal hlasovat o schválení navrženého rozpočtu 

Hlasování: pro 8 
 
 

Ad 12) Rozpočtové opatření č. 6/2018 
 

Účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, poté starosta nechal hlasovat o 
jeho schválení – příloha č. 2 
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Hlasování: pro 8 
 
Ad 13) Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn 
 

Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn v období od 18. 12. do 31. 12. 
2018 

Hlasování: pro 8 
 
Ad 14) Příloha č. 1 k Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě Nehlsen Třinec 
 

Starosta informoval o obsahu dodatku, poté nechal hlasovat o jeho schválení 
Hlasování: pro 8 

Ad 15) Různé, pošta 
 

Starosta seznámil zejména nové zastupitele s mikroregionálními projekty Sdružení 
obcí povodí Stonávky, kterých se minulé zastupitelstvo odmítlo zúčastnit. Nicméně starosta 
tyto projekty nezrušil a nyní nám došly faktury za účast v těchto projektech. Pokud 
zastupitelé účast na projektech a úhrady faktur neschválí, uhradí je ze svého, protože se 
domnívá, že tyto projekty jsou pro občany přínosné. Jde o projekt Beskydská e-trasa 
(získáme publikace, máme na webových stránkách mobilní aplikace zdarma ke stažení a 
nový krátký film prezentující obec) – faktura č. 700031 na částku 10.425 Kč. Další je projekt 
Život psaný tradicí – podpora řemesel (prezentace byla na dni Loučení s létem)  - faktura č. 
700032 na částku 5.910 Kč. Poté nechal hlasovat o účasti v projektech a úhradě faktur. 

Hlasování: pro 8 
 

 
Ad 16) Diskuze, závěr 
 

Jako první si vzal slovo starosta obce, který poděkoval všem novým i staronovým 
zastupitelům za velmi dobrou spolupráci a podporu jeho návrhům. 

Pan Gongol a p. Grygarová přednesli připomínky občanů k neupraveným povrchům 
zeminy, chodníků, atd. po výkopových pracích při realizaci optické sítě HnojnikNet – 
starosta vznese připomínku p. Jochymovi. 

Dále starosta informoval, že uschlé stromky kolem fotbalového hřiště se budou 
přesazovat na jaře, původní dodavatel dodá stromky nové, ovšem nevyhneme se finanční 
spoluúčasti ve výši 5 až 6 tisíc Kč.  

P. Bělík vznesl dotaz pana Damka ohledně veřejného osvětlení na cestě k Motelu, že 
brzy večer zhasínají – starosta odpověděl, že se jedná o osvětlení obce Horní Tošanovice, je 
nutné řešit na OÚ Horní Tošanovice. 

P. Janegová navrhla vymezit prostor na vývěsce u autobusové zastávky na 
„vymezený prostor jen na povolení OÚ“, bylo dohodnuto, že bude realizováno, místní 
spolky povolení nepotřebují. Na příští zasedání budou předloženy nabídky uzamykatelných 
vývěsek. 

 
 
 

Z á v ě r : 
 
                Starosta obce ukončil zasedání v 18,00 hod.    
 
 
 
 
Starosta obce:             P. Blabla _____________________                        
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Ověřovatelé zápisu:   S. Mitura _________________  M. Janegová __________________ 
                                       
                             
             

U s n e s e n í   z  2. zasedání zastupitelstva obce 
Dolní Tošanovice ze dne 17. 12. 2018 

 
Návrhová komise:  B. Gongol, M. Kohut 
 

Čl. I.) Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e : 
 
2/2 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
2/5 Dodatek č. 4/2018 – KOHUT TRADE COMPANY s účinností od 1. 1. 2019 
2/6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV-8015682/2/SOBS/2018 – Dobratice 148 stížnost NNv, NNk 
2/7 Kupní smlouvu na prodej pozemku A. Woznicové  
2/8 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1546/6 k.ú. Dolní Tošanovice za 10.000 Kč 
2/9 Finanční dary na rok 2019 ve výši: 

a) Kroužek rukodělných aktivit 10.000 Kč 
b) Cvičení jógy 10.000 Kč 
c) Senior Club Tošanovice 15.000 Kč 
d) Strom života – podpora Mobilního hospice 2.000 Kč 
e) Záchranná stanice Bartošovice 2.000 Kč 
f) TJ Tošanovice 50.000 Kč 

2/10 Cenu vodného od 1. 1. 2019 pro občany ve výši 24 Kč za 1 m3 
2/11 Rozpočet na rok 2019 
2/12 Rozpočtové opatření č. 6/2018 
2/13 Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn od 18. 12. 2018  do 31. 12. 2018 
2/14 Přílohu č. 1 k Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě Nehlsen Třinec 
2/15 Účast na projektech Sdružení obcí povodí Stonávky Život psaný tradicí a Beskydská e-
trasa a úhradu faktur č. 700031 na částku 10.425 Kč a č. 700032 na částku 5.910 Kč 
 

Čl.II.) Zastupitelstvo obce   b e r e    n a    v ě d o m í  : 
 

2/3 Zprávu finančního výboru 
2/4 Zprávu kontrolního výboru 
 
 
 
V Dolních Tošanovicích dne 17. 12. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………….........................…...                                           ….…….....…………………….. 
                     Pavel  B l a b l a                             Alois   Š k u t a 
                       starosta obce                                                                       místostarosta 
 
 
 

 


