
    Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

     * * *   leden   2 0 1 1   * * * 
 

 

ZPRÁVA Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE KONANÉHO DNE 20. 12. 2010 

 
Dne 20. 12. 2010 se konalo 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice 

v prostorách Motelu Tošanovice, které mimo jiné: 
 
S c h v á l i l o : 
1.) Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
2.) Dohodu o partnerství s obcí Varín  
3.) Zálohu ve výši 250.000,- Kč na odvoz odpadů pro společnost Nehlsen Třinec, 

s.r.o. 
4.) Složení inventarizačních komisí  
5.) Návrh ČOV investorů Vehovských. 
6.) Finanční příspěvek na dofinancování provozních nákladů ISÚ Komorní 

Lhotka ve výši 3.000,- Kč. 
7.) Finanční spoluúčast na nájmu budovy Policie ČR Hnojník ve výši 4557,- Kč 

za rok. 
8.) Přeposlání finančních prostředků MŠ H. Tošanovice ve výši 34.151,52,- Kč 

z dotace ze státního rozpočtu určenou na výkon školství pro obec Dolní 
Tošanovice v roce 2010. 

9.) Návrh rozpočtu obce D. Tošanovice pro rok 2011se zohledněním částky 
110.000,- Kč pro MŠ.  

10.) Rozpočtový výhled obce Dolní Tošanovice na léta 2011 – 2014 
11.) Pověření starosty prováděním rozpočtových změn na období od 20. 12. do 

31. 12. 2010. 
12.) Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Tošanovice č. 1/2010  

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Dolní Tošanovice.  
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místních poplatcích. 

13.) Podání dotace na ministerstvo kultury pro pořízení počítače pro zajištění 
spuštění řádného automatizovaného knihovního procesu. 

14.) Podání dotace na kraj pro rozšíření osvětlení v obci. 
15.) Výši odměn jednotlivým členům zastupitelstva s platností od 1. 1. 2011. 

 

  

  
ZZááppiiss  ddoo  11..  rrooččnnííkkuu  

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollyy  DDoollnníí  TTooššaannoovviiccee  
 

26. 1. 2011 od 14,00 do 15,30 hod. 
Zveme všechny děti 

K zápisu do 1. Ročníku Základní školy Dolní Tošanovice 
 

Naším mottem je: „Škola plná kamarádů.“ 
 
Rodný list dítěte a občanský průkaz sebou. 

 
 
 
 

 
BESEDA S POLICIÍ 

 
ZŠ Dolní Tošanovice děkuje Policii v Hnojníku za zajímavou besedu, která 
se uskutečnila 8.12.2010 v prostorách OÚ H. Tošanovice. 
 
Za doprovodu krátkého filmu připomněla policie žákům zásady 
bezpečného chování na silnici, při sportování apod. V závěru si mohli žáci 
také prohlédnout a vyzkoušet věci z policejní výstroje. Beseda se dětem 
líbila a budou se těšit na nějakou další. 
                                                                                             Mgr. A. Mlnaříková 

 
 

 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2011 
 
Od 1. 1. 2011 platí nové vyhlášky týkající se místních poplatků, které 
byly schváleny na 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice, ale 
 

Sazby poplatku za odpady a poplatku za psa zůstávají pro rok 
2011 nezměněny. 

 

 
 

 



 
 
Poplatek za odpady 
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 
2011 platí: 
 fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  500,- Kč 
 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba  500,- Kč 

 
Poplatek je splatný: 

 jednorázově – nejpozději do 30. 06. 2011 
 nebo pololetně – za první pololetí 2011 do 31. 05. 2011, 

       za druhé pololetí 2011 do 30. 11. 2011. 
 
 

Poplatek za psa: 
 
Poplatek ze psů starších 3 měsíce platí držitel psa. Držitelem je 
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt na území 
obce. Poplatek je splatný do 31. 03. 2011. 
Sazba: 
 80,- Kč za jednoho psa, 
 100,- Kč za druhého psa a každého dalšího. 

Pokud si psa pořídíte během roku, poplatek se hradí v poměrné výši do 15. 
následujícího měsíce a to nejméně ve výši 40,- Kč. 

 
Místní poplatky mohou občané uhradit: 

 OSOBNĚ v úředních dnech na OÚ 
 PŘEVODEM na bankovní účet: 28525781/0100 KB, a.s., kde 

VS: číslo domu poplatníka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PROVOZNÍ DOBA NA OÚ V ROCE 2011 
 

Úřední dny:  Po, St  7. 30 – 16. 30 
(tyto dny jsou vyhrazeny pro styk s veřejností) 
 
Ostatní dny:  Út  7.30 – 15.15 
   Čt  7.30 – 14.15 
(tyto dny nejsou vyhrazeny pro styk s veřejností, proto se může stát, že v dané 

chvíli nemusí být na úřadě nikdo přítomen, doporučujeme před návštěvou úřadu 

telefonicky ověřit) 
 
 

O B Č A N Ů M 
 

ZIMNÍ ÚKLID CEST V OBCI 
Obec Dolní Tošanovice informuje občany, že úklid sněhu z cest je zajištěn  

u společnosti TOZOS  
a bude probíhat dle počasí a potřeby. 

Kvůli údržbě komunikací v zimě volejte na OÚ:  
 558 696 215 nebo panu starostovi  725 141 227. 

 

 
 

 ODEČET VODNÉHO ZA 2. POLOLETÍ 2010  
 
Informujeme občany, že v druhé polovině měsíce prosince 2010 proběhl členy 
zastupitelstva obce u jednotlivých odběrných míst – domácností - odečet 
vodného.  
Někteří občané nebyli doma zastiženi a odečet u nich neproběhl, případně 
pouze vodné dosud neuhradili. Mohou tak učinit osobně na OÚ v úřední dny 
(po, st  7.30 – 16.30) nebo převodem na účet: KB 28525781/0100, VS: číslo 
domu.  
Pokud u Vás nebyl odečet vodného proveden, doneste si sebou nebo uvádějte 
při platbě převodem i spotřebu vody. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Na začátku ledna 2011 proběhla tradiční Tříkrálová  
sbírka pod záštitou Charity České republiky, celkově bylo na území Dolních 

Tošanovic vybráno 7.260,- Kč, které poputují na charitativní účely. 
 

 
 

PRAVIDELNÉ REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ZE SEVERNÍ  
A JIŽNÍ MORAVY NA SATELITU ASTRA 

 
Česká televize zahájila 03. 01. 2011 pravidelné regionální 

vysílání zpravodajství a informací ze severní a jižní Moravy na satelitu Astra. 
Dosud bylo možné sledovat ze satelitu jen pražské regionální vysílání. 
V souvislosti s tímto se tradiční regionální zpravodajství z ČT1 přesouvá na 
ČT24, ale zůstává ve stejném čase: 
Pondělí až pátek: 18:00 – 18:30 Události v regionech 
Sobota a neděle:  18:00 – 18:30 Události v regionech – víkend 
Pondělí až pátek: 22:49 – 23:00 Události v regionech plus 
 

Regionální vysílání ČT je dostupné pro všechny diváky přijímající 
vysílání na satelitu Astra 3A(23,50E), včetně uživatelů CS Link a Skylink. 
Občané, kteří chtějí sledovat regionální vysílání, musí na svých satelitních 
přijímačích naladit novou předvolbu ČT24JM (Jižní Morava) nebo ČTSM 
(Severní Morava). Pro naladění mohou občané využít službu OdbornyServis.cz, 
kterou stačí kontaktovat přes internet nebo telefonicky 552 305 255. 
 

Projekt Odborný Servis CZ 
www.odbornyservis.cz 

 

 
SBĚRNÝ DVŮR V TŘANOVICÍCH 

 
Provozní doba sběrného dvoru objemného komunálního a stavebního odpadu 

v Třanovicích: 
 úterý  10:00 - 15:30 
 sobota  9:30 - 11:30 

Kontakt: Třanovice služby, o.p.s. tel: 558 694 262 
 
 

K U L T U R A 
 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „SENIOR CLUB TOŠANOVICE“  
ZAHÁJILO SVOU ČINNOST 

 
V polovině prosince loňského roku proběhlo na Motelu Tošanovice 

v Dolních Tošanovicích první setkání příznivců klubu seniorů z Tošanovic.  
Stalo se tak, na základě pozvání široké veřejnosti po řádném zasedání valné 
hromady, zvoleného výboru a následně provedené registraci nového 
občanského sdružení „Senior Club Tošanovice“. Přítomni byli na prvním 
setkání seznámeni se záměrem vniku sdružení, jeho stanovami a byli přijati 
první noví členové sdružení.  
 

Další setkání seniorů se uskuteční 17. 2. 2011 v 10:00 hod. na Motelu 
Tošanovice, kde všechny zájemce srdečně zveme. 

Na programu bude plán činnosti na rok 2011, přijímání nových členů a výběr 
členských poplatků na rok 2011. 

 
Rozjíždíme několik projektů:  
 praktická činnost v oblasti volno-časových aktivit   
 kooperace s jinými sdruženími   
 poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství  
 soustřeďování a poskytování informací v oblasti vzdělávání  
 organizování sportovně-kulturních a vzdělávacích akcí  

 
      Jen na Vás bude záležet, co vše dokážeme na základě Vašeho zájmu 
zrealizovat. 
 
     Chceme uspokojovat potřeby a zájmy Vás všech, kteří budete cítit potřebu 
využít svůj volný čas, kulturně se vyžít, vzdělávat se, aktivně se pohybovat  
a pečovat o své zdraví.  Pro to vše, je tady „Senior Club Tošanovice.  Členský 
poplatek je 60,- Kč / 1 rok. Přijďte mezi nás a nebuďte sami. 
 
      Těší se na Vás 

 
Mgr. Naděžda  H o n z á k o v á  

předsedkyně sdružení   

 

 

 

 

http://www.odbornyservis.cz/


 

SPOLEČENSKÉ AKCE MIKROREGIONU STONÁVKA 

 Leden: 

 28. 01. 2011 TRADYCYJNY BAL PZKO 
   LIGOTKA KAMERALNA 

Únor: 

 04. 02. 2011  PLES MS ČERNÁ 
- Střítež 

 18. 02. 2011  HASIČSKÝ PLES 
- Střítež 

 20. 02. 2011  DĚTSKÝ KARNEVAL 
- Střítež 

 26. 02. 2011  KARNEVAL 
- Komorní Lhotka 

 

 
 

MÍSTNÍ KNIHOVNA DOLNÍ TOŠANOVICE 
 
Provozní doba v roce 2011: Po, St  7.30 – 16.30 

Út, Čt v dopoledních hodinách  
                               po dohodě s referentkou OÚ 
 
 
 

 
 

R E K L A M A  -  I N Z E R C E 
 

 
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 21. ledna 2011    
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 
 
 


