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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE  
A SENÁTU PARLAMENTU ČR 

 
15. a 16. října 2010 proběhli Volby do zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  
a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. 
 

Zastupitelé pro volební období 2010 – 2014 v obci D. Tošanovice: 
 

Pořadí 
zvolení 

Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů 

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ 

1. Ivo Stříž 36 2. 78 

2. Alois Škuta 63 3. 67 

3. Naděžda Honzáková 42 1. 50 

Volební strana č. 2 – Nezávislí kandidáti 

1. Pavel Blabla 43 1. 105 

2.  Xenie Starobová 41 2. 94 

3. Michaela Gongolová 28 5. 93 

4. Eva Grygarová 35 6. 88 

5. Eva Bartečková 54 3. 68 

Volební strana č. 3 – NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO OBEC 

1. Václav Pohludka 62 2. 54 

 
V I. kole Voleb do Senátu Parlamentu ČR nebyl zvolen senátor s nadpoloviční 
většinou hlasů a proto se konalo II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR a to 
 22. a 23. října 2010, kde se rozhodovalo mezi dvěma kandidáty, kteří 
v prvním kole získali nejvíce hlasů. 

 
 
 
 
 

Výsledky II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR: 
 

Kandidát Volební 
strana 

II. kolo 

číslo příjmení jméno, tituly věk hlasy % 

5 Czudek Stanislav, MUDr. CSc. 51 VV 11 973 49 

7 Gawlas Petr 48 ČSSD 12 669 51 

 
Senátorem ve volebním okrsku Frýdek-Místek byl zvolen kandidát s číslem 7, 
projektový manažer z Jablunkova Petr Gawlas. 
 

 



AUDIT – KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE 

 
Dne 14. 10. 2010 byl proveden na Obecním úřadě v Dolních Tošanovicích 
pověřenými kontrolními pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje Ostrava tzv. dílčí audit, zaměřený na zákonnou kontrolu hospodaření 
obce Dolní Tošanovice za uplynulé období od počátku roku 2010 do data 
kontroly.  
 
Na základě ust. § 5. odst. 3 zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávních celků byla kontrola zaměřena na: 
  

 správnost sestavení a dodržování rozpočtu obce v návaznosti na 
jednotlivá rozpočtová opatření  

 sestavení rozpočtového výhledu,  
 návaznost stavu účetnictví k 1. 1. 2010 na závěrečný účet k 31. 12. 

2009 v rámci přechodu na nové účetnictví státu (vytvoření a správné 
zaúčtování stavu dle převodového můstku),   

 dodržování legislativy v oblasti účetnictví a daní při zpracování 
účetnictví obce,  

 správnost vedení výkaznictví obce dle nového účetnictví státu,  
 plnění příjmů a výdajů, nákladů a výnosů včetně finančních operací, 

týkajících se rozpočtových prostředků,  
 finanční operace týkající se tvorby a použití fondů,  
 kontrola správnosti účtování o hospodaření obce v hlavní a vedlejší 

činnosti  
 správnost vedení pokladní knihy, knihy pohledávek a knihy závazků,  
 dodržování podmínek při čerpání a účtování účelových dotací od 

poskytovatelů (dotace ze státního rozpočtu, dotace z Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje),  

 dodržení limitu a podmínek pro hospodaření příspěvkové organizace 
ZŠ Dolní Tošanovice,  

 správnost provádění finančních kontrol u vlastní příspěvkové 
organizace ZŠ Dolní Tošanovice,   

 správnost provádění veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejných 
podpor a ostatní neziskových organizací, 

 dodržení zákona při zavírání smluv: o převzetí ručitelských závazků, 
zástavní, zřizování věcných břemen, o převodech a užívání majetku 
ve vlastnictví obce a státu,   

 správnost pořizování zápisů a usnesení za zasedání zastupitelstva 
obce a kontrola plnění usnesení,  

 plnění úkolů finančního a kontrolního výboru jak dle § 119 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,   

 správnost nově vydaných směrnic v souvislosti s přechodem na nové 
účetnictví státu,  

 platnost obecně závazných vyhlášek obce,  
 správnost vedení a dodržování legislativy při zveřejňování 

písemností na úřední desce,  
 dodržování zákona při zadávání veřejných zakázek.  

 
Závěr kontroly:  
 
A: Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření: 
  
„Při provedení dílčího přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky.“  
 
B: Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: 
 
„Vzhledem k tomu, že ve zprávě o výsledu přezkoumání hospodaření za 
rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní samosprávný 
celek povinen v roce 2010 přijmout opatření k nápravě.“ 
 
 

O B Č A N Ů M 

OZNÁMENÍ O VZNIKU DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO ÚSEKU 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, Územní odbor Frýdek-Místek, 
Dopravní inspektorát Třinec dává na vědomí, že dnem 1. září 2010 zde vznikl 
dopravně inženýrský úsek.  
Kontaktní osobou je por. Mgr. Jan Gruszka, 
tel.: 974 732 268,  
email: fmooptrine@mvcr.cz (do předmětu uveďte“Dopravní inspektorát“). 

 
Veškeré žádosti, které podléhají schválení dopravního inspektorátu, 
je možno podávat v těchto úředních dnech na níže uvedené adrese: 
 

Po: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00 
St: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00 

 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
Územní odbor Frýdek-Místek 
Dopravní inspektorát 
1. máje 124 
739 61 Třinec 
 
 

mailto:fmooptrine@mvcr.cz


 

K U L T U R A  -   S P O R T 
 

SPOLEČENSKÉ AKCE MIKROREGIONU STONÁVKA 

 Prosinec: 
 11. 12. 2010    VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

    - v Horních Tošanovicích 
 

 

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK  
V  LISTOPADU A PROSINCI 2010 

 
Frýdecký zámek nabízí: 

 Stálé expozice,  Výstavy,  Besedy, přednášky, vycházky 

 Programy, koncerty a další akce: 

Listopad: 
 04. 11. 2010 v 19,00 h.  DRUHÝ ZÁMECKÝ KONCERT 

    - Rytířský sál frýdeckého zámku 
    - Erika Šporeová, Soňa Krivčíková 

 
 16. 11. 2010 v 16,30 h.  GEOLOGICKÝ KROUŽEK 

     - Langův dům na ulici Hluboká 
 

Prosinec: 
 05. 12. 2010 od 9,00 do 15,00 h. VÁNOČNÍ JARMARK 

    - frýdecký zámek 
 

Otevírací doba:   

út, st, pá 8,00 – 12,00 12,30 – 16,00 
čt 8,00 – 12,00 12,30 – 17,00 
so, ne  13,00 – 17,00 

 

Další informace na: 

 www.web.telekom.cz/muzeumbeskyd 
 tel.: 558 630 051-3, 558 628 001/3/5 

 
 

R E K L A M A  -   I N Z E R C E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Středisko rané péče Tamtam Olomouc (www.tamtam-olomouc.cz) je dle 
zákona č. 108/2006 Sb. registrovaným poskytovatelem sociální služby rané 
péče. Zřizovatelem střediska je občanské sdružení Federace rodičů a přátel 
sluchově postižených (www.frpsp.cz). 
 
Služby rané péče poskytuje terénní formou na území celé Moravy. 
V současné době by chtěli zvýšit dostupnost této služby především 
v Moravskoslezském kraji s podporou Krajského úřadu MSK. 
 
Klientem střediska se může stát rodina, ve které vyrůstá dítě se sluchovým 
nebo kombinovaným postižením od narození či vyslovení podezření až do 
sedmi let. Služba je poskytována bezplatně terénní formou konzultací 
v rodinách. Obsahem konzultací je informování o problematice sluchového 
postižení, poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, podpora 
psychomotorického vývoje dítěte s důrazem na podporu rozvoje komunikace, 
stimulace a přímá práce s dítětem, sociální poradenství a další. 
 
Více informací naleznete na internetových stránkách střediska rané péče 
Tamtam nebo v informačním letáčku, který je k nahlédnutí na OÚ dolní 
Tošanovice. 
 

Středisko rané péče Tamtam 
Jungmanova 25 
772 00 Olomouc 

Tel: 733 181 497, email: ranapece@tamtam-olomouc.cz 

http://www.web.telekom.cz/muzeumbeskyd
http://www.tamtam-olomouc.cz/
http://www.frpsp.cz/


 

 

 
Marcela Piontková 
Tel.: 603 358 616 
mpiontkova@seznam.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice vydává: Obecní úřad Dolní Tošanovice, 
telefon/fax: 558 696 215, e-mail: urad@dolnitosanovice.cz,  
internetové stránky obce: www. stonavka.cz/dolni_tosanovice/.  
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne 3. listopadu 2010     
 
 

                                                                                    Mgr. Naděžda Honzáková  
                                                                                           starostka obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Bc. Ivo  S t ř í ž  
                                                                                           místostarosta , v.r. 


