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Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva  
obce Dolní Tošanovice konaného dne 30. 9. 2019   

_________________________________ * * * ________________________________ 
 
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, Bohuslav Gongol, Alois 
Škuta, Ivo Stříž, Mojmír Kohut 
 
Omluveni: Marta Janegová, Stanislav Mitura 
 
Hosté: p. Labuda 
 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,30 hod. 
 
Návrhová komise:  M. Kohut, T. Bělík 
Ověřovatelé zápisu:  I. Stříž, B. Gongol 
Zapisovatelka: X. Starobová 

Hlasování: všech 7 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. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
4. Kupní smlouva 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

č. IV-12-8017709/01 
6. Projekt „Soustava domovních ČOV pro obec Dolní Tošanovice“  
7. Faktura 700001 Sdružení obcí povodí Stonávky na 34.210 Kč 
8. Cenová kalkulace na dodávku materiálu – obchod 35.589 Kč 
9. Smlouva o likvidaci odpadu (oleje, tuky..) Trafin Oil 
10. Návrh na uspořádání zájezdu do Wroclavi – P. Krupová 
11. Střednědobý výhled rozpočtu (2021-2022 – příprava) 
12. Pošta, různé 

a) Sdělení k naší žádosti o finanční podporu obchodu MSK 
b) Protokol o kontrole dodržování povinností – krizový zákon hasiči – bez výhrad 
c) Zápis z Valné hromady SOPS 20. 8. 2019 
d) Nabídka – mobilní rozhlas 
e) Osvětlení p. Majdloch – navýšení ceny na cca 30.000 Kč 
f) Čipování psů 
g) Žádost o odkoupení části pozemku 

13. Rozpočtové opatření č. 4, 5/2019 
14. Diskuze, závěr 

  Hlasování: všech 7 přítomných pro                                                                                                          
 

Ad 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu 

- viz. výše (splněno) 
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Ad 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání 

Referentka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 2. 9. 2019 a poté starosta 
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.  

Hlasování: pro 7 

 

Ad 3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Jedná se o vedení vodovodního řadu obce přes pozemek parc. č. 811/1 k.ú. Dolní 
Tošanovice – příloha č. 1 

Hlasování: pro 7 

Ad 4) Kupní smlouva 
 

Starosta nechal hlasovat o schválení kupní smlouvy na pozemek pod komunikací 
směr Tošanůvky, nově parc. č. 812/3 k. ú. Dolní Tošanovice, prodávající SJM Dibon Michael 
a Dibonová Kateřina – příloha č. 2 

Hlasování: pro 7 
 
Ad 5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  
 

Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8017709/01. 

Hlasování: pro 7 

Ad 6) Projekt „Soustava domovních ČOV pro obec Dolní Tošanovice  
 

Starosta navrhuje zastavit projekt z důvodu vysokých projektovaných nákladů. P. 
Stříž se dotázal, kdo zadával podklady pro projektanta, že měly být zadány jiné požadavky, 
zda nemůže projektant vyprojektovat jinou variantu. Starosta odpověděl, že vše bylo 
konzultováno s projektovou manažerkou, aby to splnilo požadavky pro dotaci, např. 
monitoring ČOV po dobu 10 let. Starosta si nemyslí, že by nové projekty byly o 50% levnější. 
Dále bylo navrženo, aby proběhlo alespoň výběrové řízení, ke zjištění, jaká by byla 
vysoutěžená cena. P. Grygarová navrhuje počkat na vyjádření SFŽP a pak dotaci odmítnout. 
Po diskuzi bylo dohodnuto, že zastupitelé podpoří finanční částkou občany, kteří budou 
sami realizovat výstavbu ČOV, např. rozdají zdarma hotové projekty a HG posudky, 
podporovat se budou pouze stávající RD. Finanční částka ve výši 500tis. Kč ročně bude 
vyčleněna na tuto podporu v navrženém rozpočtu na příští rok i v rozpočtovém výhledu, 
bližší podmínky „dotačního programu“ budou připraveny na příští zasedání zastupitelstva 
tak, aby mohly být platné od 1. 1. 2020.  

Poté starosta nechal hlasovat o ukončení realizace projektu ze Státního fondu 
životního prostředí ČR pod č. 04991911 na „Soustava domovních ČOV pro obec Dolní 
Tošanovice“. 

Hlasování: pro 7 
Ad 7) Faktura 700001 Sdružení obcí povodí Stonávky na 34.210 Kč 

Starosta nechal hlasovat o schválení úhrady faktury SOPS na poradenství a 
informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky na částku 34.210 Kč 

Hlasování: pro 7 
Ad 8) Cenová kalkulace na dodávku materiálu  

Starosta předložil cenovou nabídku na dodávku materiálu na opravy v budově čp. 36 
nyní Potraviny Borovský, celková částka 35.589 Kč, poté nechal hlasovat o jejím schválení 

 
Hlasování: pro 6 

Zdržel se: 1 (Stříž) 
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Ad 9) Smlouva o sběru a likvidaci odpadu 

Starosta předložil Smlouvu s firmou Trafin Oil o sběru a likvidaci odpadu (oleje, 
tuky…), poté nechal hlasovat o jejím schválení. 

 
Hlasování: pro 7 

Ad 10) Návrh na uspořádání zájezdu do Wroclavi 

Paní P. Krupová předložila návrh na uspořádání zájezdu do Wroclavi na vánoční 
trhy dne 14. 12. 2019, starosta nápad podporuje. Bylo dohodnuto zájezd uspořádat, 
spoluúčast obce ve výši 300 Kč na osobu s trvalým pobytem v Dolních Tošanovicích, ostatní 
zájezd uhradí v plné výši (dle ceny za autobus). Cestovní pojištění zajistí obec hromadně – 
povinné pro každého. Poté starosta nechal hlasovat o finančním daru ve výši 300 Kč na 
osobu (účastníka zájezdu pořádaného obcí Dolní Tošanovice do Wroclavi 14. 12. 2019) 
s trvalým pobytem v obci Dolní Tošanovice, ostatní hradí plnou cenu 

 
Hlasování: pro 7 

Ad 11) Střednědobý výhled rozpočtu (2021-2022) 

Do výhledu bude zapracováno: 500 tis. Kč na finanční podporu občanů na realizaci  
domovních ČOV, rok 2021 oprava požární zbrojnice ve výši 900 tis. Kč, rok 2021 oprava 
komunikace směr Třešňová alej (od Chechlůvky cca 500 m) 
  
Ad 12) Různé, pošta 

a) sdělení MSK k naší žádosti o finanční podporu obchodu – žádostí se aktuálně 
zabývají a mapují potřeby zajištění potravinové obslužnosti v menších obcích, o 
řešení nás budou informovat 

ZO bere na vědomí 
b) Protokol o dodržování povinností – krizový zákon hasiči – bez výhrad 

ZO bere na vědomí 
 

c) Zápis z Valné hromady SOPS z 20. 8. 2019 
ZO bere na vědomí 

 
d) Nabídka – mobilní rozhlas, bylo dohodnuto, že zatím se nebude realizovat, 

budou zřízeny obecní stránky na facebooku 
ZO bere na vědomí 

 
 

e) Osvětlení p. Majdloch – navýšení ceny na 30 tis. Kč – starosta vysvětlil nutnost 
navýšení ceny, svítidlo bude svítit na dvě strany i k budoucí komunikaci k p. 
Koňaříkovi (prodloužení cesty ze sjezdu od p. Majdlocha), proti tomu se ohradila 
p. Starobová s námitkami, že prodloužení této cesty (od letiště) již bylo 2x 
zastupiteli zamítnuto, mělo by to tedy respektovat i současné zastupitelstvo, pro 
příjezd k pozemku parc. č. 997/1 byl určen příjezd z druhé strany „mezi ploty“, 
který je v současné době nevyužíván (obec jej musí kosit), tento prostor zároveň 
slouží jako „točna“, je částečně zpevněn struskou v délce cca 20 m, je zde výjezd 
(vrata) okolních RD, navíc ji oslovil p. Majdloch, kterému zastupitelé prodloužení 
komunikace zamítli, a byl mu schválen pouze „sjezd“, musel předělat projekt, 
s dotazem, proč on tam jezdit nesměl a jiný může ? a požádala o vyjádření 
zastupitele (mimo starosty). P. Stříž, Grygarová, Škuta, Bělík i Gongol sdělili, že 
nevidí důvod proč by p. Koňařík neměl jezdit ze směru „mezi ploty“ a p. Stříž, 
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Škuta i Grygarová chtějí respektovat to, co již bylo schváleno. Poté si vzal slovo 
starosta s tím, že zastupitelstvo může názor změnit, p. Koňařík požaduje příjezd 
od letiště a prodloužení komunikace ze sjezdu od p. Majdlocha (p. Starobová 
sdělila, že p. Koňařík jí tvrdil, že bude jezdit „mezi ploty“ a chtěl odstranit veřejné 
osvětlení, které tam zavazí, až po jednání se starostou sdělil, že je jako „mezi 
mlýnskými kameny“ a bude jezdit „od letiště“), dále starosta sdělil, že 
prodloužení komunikace není předmětem dnešního jednání,  pan Koňařík zatím o 
prodloužení komunikace nepožádal, až požádá, bude to projednáno. P. 
Grygarová namítla, že stačí 1 světlo (ne svítidlo na 2 strany), starosta chce stále 
umístění svítidla, které svítí na dvě strany a zatím 1 nebude svítit. Nakonec bylo 
dohodnuto, že zde bude umístěno stejné svítidlo jako u p. Šprocha a Davídka. 
Starosta nechal hlasovat o navýšení částky za umístění veřejného osvětlení u p. 
Majdlocha (1 svítidlo stejné jako u p. Šprocha a Davídka) do částky 30 tis. Kč. 

Hlasování: pro 7 
f) Čipování psů proběhne v pondělí 14. 10. 2019 od 16 hodin před obecním úřadem 

za 340 Kč 
ZO bere na vědomí 

g) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1550/1 k.ú. Dolní Tošanovice, nově 39 
m2 pozemku parc. č. 1550/3 k.ú. Dolní Tošanovice, starosta nechal hlasovat o 
schválení záměru  

Hlasování: pro 7 
 

Ad 13) Rozpočtové opatření č. 4/2019  
 
 Starosta informoval o provedeném opatření č. 4/2019 ze dne 2. 9. 2019. 

ZO bere na vědomí 
Poté účetní seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2019 a starosta nechal 
hlasovat o jeho schválení – příloha č. 3 

Hlasování: pro 7 
 
Z á v ě r : 
 
                Starosta obce ukončil zasedání v 19,10 hod.    
 
 
 
 
Starosta obce:             P. Blabla _____________________                        
 
Ověřovatelé zápisu:   I. Stříž _________________  B. Gonbol __________________ 
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U s n e s e n í   ze  7. zasedání zastupitelstva obce 

Dolní Tošanovice ze dne 30. 9. 2019 
 

Návrhová komise:  M. Kohut, T. Bělík 
 

Čl. I.) Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e : 
 
7/2 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
7/3 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovod přes 
pozemek parc.č. 811/1 k.ú. Dolní Tošanovice) 
7/4 Kupní smlouvu na pozemek pod komunikací směr Tošanůvky, nově parc. č. 812/3 k. ú. 
Dolní Tošanovice, prodávající SJM Dibon Michael a Dibonová Kateřina 
7/5 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-8017709/01 
7/6 ukončení realizace projektu ze Státního fondu životního prostředí ČR pod č. 04991911 na 
„Soustava domovních ČOV pro obec Dolní Tošanovice“  
7/7 úhradu faktury SOPS č. 700001 na částku 34.210 Kč za poradenství a informační systém 
7/8 nákup materiálu na opravy v budově čp. 36 (obchod potravin) v hodnotě 35.589 Kč 
7/9 Smlouvu s firmou Trafin Oil o sběru a likvidaci odpadu (oleje, tuky…) 
7/10 finanční dar ve výši 300 Kč na osobu (účastníka zájezdu pořádaného obcí Dolní 
Tošanovice do Wroclawi 14. 12. 2019) s trvalým pobytem v obci Dolní Tošanovice, ostatní 
hradí plnou cenu, povinné cestovní pojištění (zajistí obec) 
7/12e) navýšení částky za umístění veřejného osvětlení u p. Majdlocha (1 světlo stejné jako u 
p. Šprocha a Davídka) do částky 30 tis. Kč. 
7/13 Rozpočtové opatření č. 5/2019 
 

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

7/12a sdělení MSK k naší žádosti o finanční podporu obchodu – žádostí se aktuálně zabývají 
a mapují potřeby zajištění potravinové obslužnosti v menších obcích, o řešení nás budou 
informovat 
7/12b Protokol o dodržování povinností – krizový zákon hasiči – bez výhrad 
7/12c Zápis z Valné hromady SOPS z 20. 8. 2019 
7/12d Nabídka – mobilní rozhlas, bylo dohodnuto, že zatím se nebude realizovat, budou 
zřízeny obecní stránky na facebooku 
7/12f Čipování psů proběhne 14. 10. 2019 od 16 hodin před obecním úřadem za 340 Kč 
7/13 informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření č. 4/2019 ze dne 2. 9. 2019 
 
 
V Dolních Tošanovicích dne 30. 9. 2019 
 
 
 
 
  ………………….........................…...                                           ….…….....…………………….. 
                     Pavel  B l a b l a                             Alois   Š k u t a 
                       starosta obce                                                                       místostarosta 
 


