
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice  
Duben  2020          

 
 

 
Dolní Tošanovice ze dne 11. 3. 2020 

 
Čl. I.) Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e : 

 
9/2 kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
9/3 pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn 
neomezeně v příjmové i výdajové části rozpočtu obce Dolní 
Tošanovice, včetně financování od 12.3. do 31.12.2020 
9/4 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby IZ-12-8002005/01 
9/5 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Optická 
kabelová síť Horní, Dolní Tošanovice – Etapa I“ 
9/6 Rozpočtové opatření č. 1/2020  
9/7 Podání žádosti o dotaci na odhlučnění sálu a pořízení strojů a 
vybavení hasičské zbrojnice z MAS Pobeskydí, z.s. 
9/8a úhradu faktury SOPS na 33.500 Kč 
9/8b dodatek č. 1/2020 SG STAVBY ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor            
9/8c zařazení obce do územní působnosti MAS Pobeskydí na 
programové období 2021-2027 
9/8d aktualizaci Strategického plánu obce Dolní Tošanovice 2020+ 
9/8e stavbu „Dolní Tošanovice 8120071506 přeložka NNk“ 
9/8h Smlouvu o dílo Digis č. DTO20_SOD  
 

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

9/8f Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 
– nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
9/8i  Zápisy z valné hromady SOPS ze dne 18.12.2019, 21.1.2020 a 
18.2.2020 



 
 
 



 
 
 



 

Obecní úřad Dolní Tošanovice je opět 
otevřen pro veřejnost 

 
S účinnosti od 20.04.2020 dochází k znovuotevření obecního 
úřadu v Dolních Tošanovicích v úřední dny, tj. 
 

Pondělí a Středa: 7 – 12,00 a 12,30 – 16,30 hod. 
 

Bezpečnostní pravidla provozu, která se v souvislosti 
s nouzovým stavem budou dodržovat: 
 

Omezení osobního kontaktu s veřejností na nezbytně 
nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména 
takto: 

 upřednostňováním písemného, elektronického či 
telefonického kontaktu před osobním kontaktem  

 při osobním kontaktu: 
- v prostorách úřadu jsou umístěny dezinfekční 

prostředky, které si příchozí musí nastříkat 
a rozetřít na ruce 

- každý příchozí musí mít zakrytá ústa a nos 
ochrannou rouškou nebo respirátorem  

- bude zachován odstupu 2 metrů mezi 
osobami, je-li to možné 
 

Po každém úředním dni jsou prostory úřadu určené pro 
veřejnost dezinfikovány. 
 
Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale věříme, že když 
všichni budeme výše uvedená opatření dodržovat, budeme 
tím chránit sebe i druhé. 
 

Knihovna zůstává i nadále UZAVŘENA. 



ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 

 
Obec Dolní Tošanovice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
zveřejňuje záměr obce Dolní Tošanovice pronajmout  

 

1 místnost v suterénu budovy bývalé školy 
(kancelářské prostory)  

 
v Dolních Tošanovicích č.p. 22 zahrnující: 

 

– místnost o rozměrech 17 m2 , 

včetně chodby a sociálního zařízení. 
 

Objekt je oplocen, má plynové topení, plastová okna a dveře. 
 
Informace, včetně prohlídky objektu, je možné telefonicky 
dohodnout se starostou obce na tel. 725 141 227. 
 
Zájemci své nabídky obsahující účel využití doručte do 
30.04.2020 na adresu: 
 
Obec Dolní Tošanovice 
Dolní Tošanovice č.p. 121, 739 53 pošta Hnojník 
Označené: pronájem čp. 22 

 
                                                                Pavel Blabla 

                                                                       starosta obce 
 
 



Výzva k úhradě poplatku za psa 
  

Zřejmě vzhledem k současné situaci nemá posledních pár občanů 
uhrazen poplatek ze psa, jehož splatnost uplynula 31.03.2020. 
 
Žádáme dlužníky, aby poplatek obratem uhradili a to: 

 OSOBNĚ na obecním úřadě v úřední dny (pondělí, 
středa 7,00 - 12,00 a 12,30 – 16,30 hod.) přednostně 
po tel. dohodě na tel. č. 558 696 215, 734 315 813 

nebo 
 PŘEVODEM na bankovní účet: 28 525 781/0100 

variabilní symbol: číslo domu poplatníka, do 
Poznámky uveďte druh platby (pes) 

  
Poplatek ze psů starších 3 měsíce platí držitel psa. Držitelem je 
osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území obce.  
Sazba:    

 100,- Kč za jednoho psa, 
 150,- Kč za druhého psa a každého dalšího 

 
Očkování psů 

 
Dne 13. 5. 2020 (středa) od 16.00 hodin se před Obecním úřadem 
v Dolních Tošanovicích čp. 121 uskuteční očkování psů proti 
vzteklině. Pes musí mít náhubek a doprovod dospělé osoby. 
Nezapomeňte očkovací průkaz psa.  
S ohledem na platná nařízení vlády ČR k ochraně obyvatelstva 
v souvislosti s koronavirovou pandemií upozorňujeme, že mezi 
zájemci o očkování musí být dvoumetrové rozestupy a dále že 
průvodce psa musí mít nasazenou roušku přes nos a ústa. 
 

Očkování provede MVDr. Igor Sušovský 
Kontakt:  602 560 492 
 



 
 

      Provozní doba sběrného dvora 
 

         Provozní doba opět otevřeného sběrného dvora        
       v Třanovicích pro veřejnost: 

 
 

  Úterý       12,00 – 17,30 hod. 
  Sobota         9,00 – 11,30 hod. 

 

 

Informace na tel. 777 549 286 

 
 

ROUŠKY pro občany 
 
Na obecním úřadu jsou pro občany k dispozici textilní i 
jednorázové roušky. Možnost vyzvednutí po telefonické 
dohodě na tel. č. 558 696 215 nebo 734 315 813. 
 

 



 
 

Děkujeme všem občanům, kteří se chovají 
zodpovědně a třídí odpad. 
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