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Zápis z 11. zasedání zastupitelstva  
obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 8. 2020   

_________________________________ * * * ________________________________ 
 
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, Bohuslav Gongol, Alois 
Škuta, Mojmír Kohut, Stanislav Mitura, I. Stříž 
Omluven: M. Janegová 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,05 hod. 
 
Návrhová komise:  A. Škuta, E. Grygarová 
Ověřovatelé zápisu: B. Gongol, I. Stříž 
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. Zpráva finančního výboru 
4. Smlouva kupní – koupě pozemku parc.č. 941/42 k.ú. Dolní Tošanovice 
5. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 812/3 k.ú. Dolní Tošanovice 
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8024067/VB2 
7. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky 
8. Rozpočtové opatření č. 4,5/2020 
9. Různé, pošta 
10. Různé, pošta 

a) Žádost firmy Tozos o povolení vjezdu 
11. Diskuze, závěr 

  Hlasování: všech 7 přítomných pro                                                                                                          
Ad 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu 

- viz. výše (splněno) 

Ad 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání 

Referentka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 1. 6. 2020 a poté starosta 
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.  

Hlasování: pro 7 

Ad 3) Zpráva finančního výboru 
 

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru. 
ZO bere na vědomí 

Ad 4) Smlouva kupní – koupě pozemku parc. č. 941/42 k.ú. Dolní Tošanovice 
 

Jedná se o část komunikace vedle Chechlůvky, je nutné vykoupení, abychom mohli 
žádat o dotaci na opravu komunikace směr „třešňová alej“, poté nechal starosta hlasovat o 
schválení koupe pozemku parc.č. 941/42 k.ú. Dolní Tošanovice o výměře 91 m2 – příloha č. 1 

Hlasování: pro 7 
 
 
Ad 5) Smlouva o právu provést stavbu na parc. č. 812/3 k.ú. Dolní Tošanovice 
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Záměr o zřízení práva stavby k pozemku parc.č. 812/3 k.ú. Dolní Tošanovice byl 
zveřejněn od 15. 7. do 31. 7 .2020, starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o právu 
provést stavbu na pozemku parc. č. 812/3 k.ú. Dolní Tošanovice 

Hlasování: pro 7 

Ad 6) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8024067/VB2 
 

Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-8024067/VB2 ke stavbě: Dolní Tošanovice, č.parc. 575, 4121438627 

 Hlasování: pro 7 
Ad 7) Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019 

 
Zastupitelé byli seznámeni se Závěrečným účtem Sdružení obcí povodí Stonávky za 

rok 2019. 
ZO bere na vědomí 

Ad 8) Rozpočtové opatření 
 

a) Rozpočtové opatření č. 4/2020 
 
Zastupitelé byli seznámeni s RO č. 4/2020 provedeným starostou obce – příloha č. 2 

ZO bere na vědomí 
b) Rozpočtové opatření č. 5/2020 

 
Účetní seznámila přítomné s návrhem Rozpočtového opatření č. 5/2020, starosta 

nechal hlasovat o jeho schválení  – příloha č. 3 
Hlasování: pro 7 

Ad 9) Různé, pošta 
 

a) Žádost firmy Tozos o povolení vjezdu na pozemek parc.č. 634 v k.ú. Horní 
Tošanovice po místní komunikaci parc.č. 1468 k.ú. Dolní Tošanovice (u RD p. 
Sitkové). Starosta sdělil, že proběhla schůzka k této věci, navrhuje průjezd 
nepovolit, cesta není technicky vhodná, nesnese velké zatížení. 
 

* 16,24 hod. přišel S. Mitura 
 

P. Škuta upozornil, že cesta je určena k tomu, aby se po ní jezdilo, z hlediska 
životního prostředí mají zemědělské stroje užívat nejkratší cestu, když bude 
Tozos používat jinou cestu, najezdí nejméně o 2 km více. 

Starosta navrhuje nic neměnit, ponechat stávající stav a současné dopravní 
značení a nechal o tomto návrhu hlasovat. 

 
Hlasování: pro 7 
Proti: 1 (Škuta) 

Ad 10) Diskuze 
 

M. Dorda požádal o podporu nové cestovní kanceláře, předal podklady 
starostovi. Starosta sdělil, že se jeho žádostí bude zastupitelstvo zabývat na příštím 
zasedání. 

 
Z á v ě r : 
 
                Starosta obce ukončil zasedání v 16,36 hod.    
 
Starosta obce:             P. Blabla _____________________                        
 
Ověřovatelé zápisu:   B. Gongol _________________  I. Stříž _________________ 
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U s n e s e n í   z  11. zasedání zastupitelstva obce 
Dolní Tošanovice ze dne 3. 8. 2020 

 
Návrhová komise:  A. Škuta, E. Grygarová 
 

Čl. I.) Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e : 
 
 
11/2 kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
11/4 kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 941/42 k.ú.Dolní Tošanovice – příloha č. 2 
11/5 Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 812/3 k.ú. D.Tošanovice 
11/6 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8024067/VB2 
11/8b Rozpočtové opatření č. 5/2020 – příloha č. 4 
11/9   ponechat stávající dopravní značení na místní komunikaci parc.č. 1468 k.ú. Dolní 
Tošanovice (u RD p. Sitkové, zůstane zachován zákaz vjezdu pro těžkou zemědělskou 
techniku)           
  
 
 
 
 

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

11/3 Zprávu finančního výboru – příloha č. 1 
11/7  Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019 
11/8a Rozpočtové opatření č. 4/2020 – příloha č. 3 
 
 
 
V Dolních Tošanovicích dne 3. 8. 2020 
 
 
 
 

 
 
  ………………….........................…...                                           ….…….....…………………….. 
                     Pavel  B l a b l a                             Alois   Š k u t a 
                       starosta obce                                                                       místostarosta 
 
 
 
 


