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Zápis z 10. zasedání zastupitelstva  
obce Dolní Tošanovice konaného dne 1. 6. 2020   

_________________________________ * * * ________________________________ 
 
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, Bohuslav Gongol, Alois 
Škuta, Mojmír Kohut, Marta Janegová, Stanislav Mitura 
Omluven: I. Stříž 
 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,00 hod. 
 
Návrhová komise:  M. Kohut, T. Bělík 
Ověřovatelé zápisu: M. Janegová, E. Grygarová 
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. Závěrečný účet za rok 2019 
4. Účetní závěrka za rok 2019 
5. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 815/7 k.ú. Dolní Tošanovice 
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016125/05 
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017709/02 
8. Rozpočtové opatření č. 2,3/2020 
9. Jednací řád zastupitelstva obce 
10. Různé, pošta 

a) Finanční dar kosmetika škola 
b) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí 
c) Žádost o koupi části pozemku 941/25 k.ú. Dolní Tošanovice 

11. Diskuze, závěr 
  Hlasování: všech 7 přítomných pro                                                                                                          

Ad 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu 

- viz. výše (splněno) 

* přišel S. Mitura 

Ad 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání 

Referentka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 11. 3. 2020 a poté starosta 
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.  

Hlasování: pro 8 

Ad 3) Závěrečný účet obce za rok 2019 
 
Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn od 11. 3. do 1. 6. 2020, starosta nechal hlasovat o 
schválení závěrečného účtu se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Hlasování: pro 8 

Ad 4) Účetní závěrka obce za rok 2019 
 

Starosta nechal hlasovat o schválení účetní závěrky obce Dolní Tošanovice za rok 
2019. 

Hlasování: pro 8 
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Ad 5) Smlouva o právu provést stavbu na parc. č. 815/7 k.ú. Dolní Tošanovice  
 

Záměr o zřízení práva stavby k pozemku parc.č. 815/7 byl zveřejněn od 11.3. do 
27.3.2020, starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
parc. č. 815/7 k.ú. Dolní Tošanovice 

Hlasování: pro 8 

Ad 6) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016125/05  
 

Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-8016125/05 ke stavbě: Dolní Tošanovice, č.parc. 752 NNk 

 Hlasování: pro 8 
Ad 7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017709/02 

 
Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-80177909/02 ke stavbě: Dolní Tošanovice, č.parc. 997/1  
Hlasování: pro 8 

Ad 8) Rozpočtové opatření 
 

a) Rozpočtové opatření č. 2/2020 
 
Zastupitelé byli seznámeni s RO č. 2/2020 provedeným starostou obce (VISK dotace 
pro knihovnu) – příloha č. 1 

ZO bere na vědomí 
b) Rozpočtové opatření č. 3/2020 

 
Starosta informoval zastupitele o nutnosti opravy poničené komunikace od letiště po 

„téčko“, odbočka směr Starobovi, Sojkovi, včetně zničeného mostku na vjezdu, zde navrhuje 
300 tis. Kč (noví stavebníci p. Majdloch a Koňařík si vjezdy a komunikace budují na vlastní 
náklady) a o opravách děr na komunikacích v obci, zde navrhuje 50 tis. Kč. Účetní 
zastupitele seznámila s návrhem změn dalších rozpočtovaných položek. Poté starosta nechal 
hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 3/2020 – příloha č. 2 

Hlasování: pro 8 
Ad 9) Jednací řád zastupitelstva obce 
 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem nového jednacího řádu, který je doplněn o 
bod, který řeší nahrávání zasedání zastupitelstva, poté nechal hlasovat o jeho schválení 

Hlasování: pro 7 
Zdržel se: 1 (Grygarová) 

 

Ad 10) Různé, pošta 
 

a) Finanční dar kosmetika škola (budova čp. 22) – kompenzace zaplaceného nájmu za 
pronájem nebytových prostor pro kosmetiku a nemožnost vykonávat tuto činnost 
z důvodu nařízení vlády, starosta navrhuje poskytnout finanční dar. Zastupitelé se 
dohodli o poskytnutí finanční daru ve výši 2.000 Kč 

Hlasování: pro 8 
 

b) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. – zastupitelé nadále nebudou 
Linku bezpečí podporovat, starosta nechal hlasovat o zamítnutí poskytnutí finanční 
podpory pro Linku bezpečí 

Hlasování: pro 8 
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c) Žádost o koupi části pozemku 941/25 k.ú. Dolní Tošanovice, zastupitelé souhlasí se 
záměrem prodeje části pozemku dle zákresu – příloha č. 3 

Hlasování: pro 7 
Zdržel se: 1 (Škuta) 

 
d) Starosta informoval, že naše žádosti o dotace z MAS Pobeskydí, byly v pořádku 

podány a zaregistrovány, úspěšné žádosti se teprve budou vyhodnocovat 
e) Starosta informoval, že obdržel žádost firmy Tozos, která požaduje možnost sjezdu 

zemědělské techniky na pole z obecní komunikaci směr p. Sitková, v současné době 
zde není vjezd těžké techniky povolen. Nabízí se zde řešení např. zatrubnění 
příkopu, ořezání stromů zasahujících do komunikace, aj. Starosta vyvolá v této věci 
jednání se zástupci firmy Tozos, starostou obce Horní Tošanovice (část cesty je 
v majetku obce Horní Tošanovice) a dotčenými občany. 

f) Starosta informoval o novém záměru firmy BuildIt & Administration s.r.o s pozemky 
za obecním úřadem, kdy dle sdělení majitele pozemků, firma NWT již zde nebude 
stavební záměr „Bydlení Tošanovice“ realizovat, ale pozemky rozprodá jednotlivě 
pro 10 rodinných domů, zůstává v platnosti projekt prodloužení vodovodu, bude 
realizováno před výstavbou RD a projekt komunikace, kdy nebude výstavba RD 
započata dříve, než bude vydáno alespoň předběžné povolení užívání komunikace. 
 

Ad 11) Diskuze, závěr 
 
 P. Konečný připomenul, že nebylo pozvání na zasedání ve vývěsce u autobusové 
zastávky, a měl by se také aktualizovat obsah vývěsky. Zastupitelé poděkovali za 
připomínku. 
 P. Grygarová upozornila na vysokou trávu kolem cesty za Chechlůvkou směr ke 
stožáru, je zde zatáčka a malá viditelnost, malé děti na kole vůbec není vidět. Dále, aby bylo 
ve Zpravodaji opět sdělení, že si občané mohou vyzvednout žluté a modré pytle na třídění 
odpadu. 
 P. Škuta sdělil, ať se dá do Zpravodaje informace o výběru vodného, že mají občané 
sami hlásit stav vodoměru, zastupitelé již nebudou obcházet domácnosti, a dotázal se, jak se 
bude řešit, když občané nic nenahlásí ? Starosta odpověděl, že se to bude řešit individuálně. 
 

 
Z á v ě r : 
 
                Starosta obce ukončil zasedání v 17,53 hod.    
 
 
 
Starosta obce:             P. Blabla _____________________                        
 
Ověřovatelé zápisu:   M. Janegová _________________  E. Grygarová _________________ 
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U s n e s e n í   z  10. zasedání zastupitelstva obce 
Dolní Tošanovice ze dne 1. 6. 2020 

 
Návrhová komise:  . M. Kohut, T. Bělík 
 

Čl. I.) Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e : 
 
10/2 kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
10/3 závěrečný účet obce D.Tošanovice se souhlasem s celoročním hospodařením,bez výhrad 
10/4 Účetní závěrku za rok 2019 
10/5 Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 815/7 k.ú. D.Tošanovice 
10/6 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016125/05 
10/7 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017709/02 
10/8b Rozpočtové opatření č. 3/2020 – příloha č. 2             
10/9 Jednací řád zastupitelstva obce 
10/10a finanční dar pro Kosmetiku ve škole ve výši 2.000 Kč  
10/10b zamítnutí poskytnutí finanční podpory pro Linku bezpečí 
10/10c záměr prodat část pozemku parc.č. 941/25 k.ú. Dolní Tošanovice  
 
 
 
 

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

10/8a Rozpočtové opatření č. 2/2020 – příloha č. 1 
10/10f  Nový záměr firmy BuildIt & Administration s.r.o., která nechá pozemky za obecním 
úřadem rozparcelovat pro výstavbu 10 rodinných domů, záměr firmy NWT „Bydlení 
Tošanovice“ se nebude dle sdělení majitele těchto pozemků realizovat 
 
 
V Dolních Tošanovicích dne 1. 6. 2020 
 
 
 
 
 
 
  ………………….........................…...                                           ….…….....…………………….. 
                     Pavel  B l a b l a                             Alois   Š k u t a 
                       starosta obce                                                                       místostarosta 
 
 
 
 


