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ZPRÁVA Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE KONANÉHO DNE 09. 02. 2011 

 
Dne 09. 02. 2011 se konalo 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice 

v prostorách Obecního úřadu, které mimo jiné: 
 
S c h v á l i l o : 
1.) Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
2.) Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

dopravě uzavřené dne 29. 12. 2008 dle ust. § 19 odst. 3 zákona č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dolní 
Tošanovice. 

3.) Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r. o. pro rok 2011 
4.) Vzetí úvěru ve výši 2,5 mil. Kč na zastřešení celé stavby a použití 

volných finančních prostředků na dostavbu budovy na hřišti a to ve 
výši do 1 mil. Kč. 

5.) Pavla Blablu jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem při projednávání Územního plánu Dolní Tošanovice 
v návaznosti na ustanovení § 47 odst. 4, § 49 odst. 1 a §53 odst. 1, 
zákona č.  183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

6.) Zaplacení pohledávky firmě Nehlsen s. r. o., pokud se ukáže, že se 
jedná o oprávněný nárok. 

7.) Členský příspěvek SPOV ČR ve výši 1.500,- Kč. 
8.) Podepsání smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene – přípojka 

kNN Vehovský 
9.) Vyřazení kontejnerů z majetku obce a vystavení faktury společnosti 

Nehlsen s. r. o. na částku 10.000,- Kč. 
10.) Finanční dar ZŠ Dolní Tošanovice a MŠ Horní Tošanovice na 

karneval ve výši 1.000,- Kč. 
11.) Strategický plán rozvoje obce Dolní Tošanovice. 
12.) Finanční dary schválené v rozpočtu na rok 2011 k vyplacení: 

 
 
 
 

 ČESKÉMU SVAZU VČELAŘŮ, o.s.,  ve výši  5.000,- Kč 
OV F-M, ZO Hnojník 

 Klubu maminek Horní Tošanovice  ve výši  1.000,- Kč 
 Senior Clubu Dolní Tošanovice   ve výši  5.000,- Kč 
 TJ Tošanovice     ve výši 50.000,- Kč 

 
V z a l o   n a  v ě d o m í : 
 
1.) Poděkování Charity Český Těšín za podporu a pomoc při 

realizaci Tříkrálové sbírky. 
 

 
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  

OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE 
 

Dne 16. března 2011 v 16.00 hodin se uskuteční v Základní škole  
v Dolních Tošanovicích  

V E Ř E J N É   P R O J E D N Á N Í  
k Návrhu územního plánu Dolní Tošanovice. 

 
Návrh územního plánu je k nahlédnutí na: 

 OÚ v Dolních Tošanovicích v úřední dny (po, st ) a v ostatní dny 
po domluvě. 

 Internetových stránkách obce – www.dolnitosanovice.cz, 
v sekci Obecní úřad – Územní plán 

 
Podle ustanovení § 52 odst. 2, stavebního zákona, mohou námitky proti 
návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření  
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. 
 
Podle ustanovení § 52 odst. 3, stavebního zákona, může nejpozději při 
veřejném projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle 
odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  
 
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko  
k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
 

 
 

 

 

http://www.dolnitosanovice.cz/


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 
 

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území ČR sčítání lidu, domů  
a bytů 2011. Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech 
Evropské unie. 

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. 
Března 2011. 

Přehled termínů: 
 Od 04. 03. 2011 do 19. 04. 2011 

Zveřejnění Oznámení o sčítání, vymezení sčítacích obvodů, jmen, čísel 
průkazů a kontaktních údajů sčítacích komisařů působících na území 
obce Dolní Tošanovice. 

 Od 26. 02. 2011 do 06. 03. 2011 
Informativní pochůzky sčítacích komisařů ve sčítacích obvodech, 
roznáška informačních letáků do domácností a ubytovacích zařízení. 

 Od 07. 03. 2011 do 25. 03. 2011 do 18.00 h. 
Distribuce sčítacích formulářů do domácností a ubytovacích zařízení. 

 Od 26. 03. 2011 do 14. 04. 2011 
Sběr vyplněných sčítacích formulářů. 

 
Podrobné informace a pokyny jak vyplnit a odevzdat formuláře, poznat 
sčítacího komisaře a další údaje o sčítání lidu, domů a bytů 2011 najdete 

ve Stonávce 1/2011- zpravodaji obcí sdružených v mikroregion, na 
stranách 8 – 9.  
 
Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem. Odmítnutí sdělení 
zákonem stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů 
může být sankciováno v přestupkovém řízení pokutou až do 10.000,- Kč. 
 

 
DEMOGRAFIE OBYVATEL DOLNÍCH TOŠANOVIC  

KE DNI 31. 12. 2010 
 
K 31. 12. 2010 evidovala obec dolní Tošanovice 327 obyvatel. Tedy o 4 
více než v roce 2009. Celkový přehled obyvatel znázorňuje tabulka  
a graf: 
 

 Celkem Průměrný věk 

Počet obyvatel  327 38,25 
Muži 162 35,15 
Ženy 165 41,29 
Děti do 15 let 57 8,26 
Děti do 18 let 67 9,42 

Starší 60 let 60 70,30 
Možní voliči 256 45,71 

 
 
 
Graf: Věková struktura obyvatel D. Tošanovic 
 

 
 

 

 
 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2011 
 
Kontrolou účetnictví k 01. 02. 2011 bylo zjištěno, že někteří občané 
dosud neuhradili místní poplatky za rok 2010. Těmto občanům byly 
na začátku měsíce rozeslány Výzvy k úhradě nedoplatků. Apelujeme 
na občany, kteří mají nedoplatky, aby je co nejdříve uhradili, 
nejpozději do 28. 02. 2011. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 



 

O B Č A N Ů M 
 

ČESKÁ TELEVIZE VYPÍNÁ DALŠÍ VYSÍLAČE ČT1 A ČT2 
 
Krátce před půlnocí z pondělí 31. ledna na úterý 1. února 2011 byly vypnuty 
analogové vysílače velkého výkonu ČT2 Svitavy – Kamenná Horka (58. kanál), 
ČT2 Třinec-město (59. kanál), ČT2 Uherský Brod – Velká Javořina (47. 
kanál), ČT2 Valašské Klobouky – Ploštiny (42. kanál), ČT2 Vsetín – Bečevná 
(40. kanál) a ČT2 Zlín – Tlustá hora (51. kanál). Ke stejnému datu ukončilo 
řádný provoz také 62 analogových vysílačů ČT2 i ČT1 malého výkonu – 
zejména v územních oblastech Ústí nad Labem a Zlín, několik také v územních 
oblastech Brno, Jeseník a Trutnov. 
 
V praxi to znamená, že občané, kteří mají starší typy televizorů, nebudou moci 
od 1. 2. 2010 uvedené programy ČT sledovat. K příjmu nového digitálního 
vysílání musí použít buď: 
 levnější variantu s digitálním set-top-boxem od 799 Kč  
 nebo satelitní příjem s velkým množstvím českých  

a slovenských programů v cenách od 1.974 Kč.  

Pro naladění programů ČT vysílaných digitálně mohou občané 
využít službu OdbornyServis.cz, která má působnost v každém okrese ČR. 
Stačí firmu kontaktovat na stránkách www.OdbornyServis.cz, nebo 
telefonicky na čísle 552 305 255 (v pracovní dny od 8 do 17 hod.). 

Projekt Odborný Servis CZ 
www.odbornyservis.cz 

email: info@odbornyservis.cz 
 

K U L T U R A 
 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „SENIOR CLUB TOŠANOVICE“  
 

Ve čtvrtek dne 17. 2. 2011 proběhlo 2. setkání Senior Clubu 
Tošanovice.  Protože se v současné době nemůže klub scházet v původně 
pronajatých prostorách, proběhlo i tentokrát setkání na Motelu Tošanovice.  
  
       V rámci programu byli přítomní členové seznámeni s hospodařením klubu 
od data svého založení do konce účetního období k 31.12. 2010 (podání 
účetní uzávěrky o.s.), dále s předpřipravenými aktuálními projekty na rok 
2011 a plánem aktivit klubu pro nejbližší období.  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

První společnou jarní akcí klubu bude účast na II. ročníku 
Esoterického festivalu v Třinci dne 5.3.2011., kdy budou moci návštěvníci 
shlédnout několik přednášek z oblasti  “zdraví a duše“, které si sami vyberou.  
Odjezd od OÚ Dolní Tošanovice v sobotu 5. 3. 2011 v 08:30 hod. 
 
Na co se můžete například v rámci programu v sálech Trisia a.s, Třinec 
od 09:00 do 19:00 hod. těšit: 
 
DIVADELNÍ SÁL:  

 PhDr. PATRICIE ANZARI, CSc. – Osobní sen – Cesta ke zdraví  
a štěstí 

 
SPOLEČENSKÝ SÁL: 

 MUDr. DAVID FREJ – Ájurvédská medicína v životě – 
dlouhověkost ve zdraví 

 PAVEL VÁŇA – Léčivé rostliny v domácí praxi VLASTIMILA 
KOLARČÍKOVÁ – Aromaterapie 

 
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL: 

 Mgr. JARMILA PODHORNÁ – Gemotherapie – medicína pupenů 
aneb Jak nám můžou byliny pomoci  

 JAROSLAV DRÁBEK – Jak si udržet svoje zdraví a jak přežít  
v dnešní době 

 SILVIA PLECHÁČKOVÁ – Rodinné a Systemické konstelace 
 

 
 
 
 
 

http://www.odbornyservis.cz/
http://www.odbornyservis.cz/
mailto:info@odbornyservis.cz


Akce občanského sdružení „SENIOR CLUB TOŠANOVICE“ na březen 2011: 
 05. 03. 2011  ZÁJEZD DO TŘINCE  

NA ESOTERICKÝ FESTIVAL 
 

 Koncem měsíce  SOLNÉ JESKYNĚ 

 
Přijďte mezi nás a nebuďte sami. 
Těší se na Vás  

Mgr. Naděžda  H o n z á k o v á , předsedkyně sdružení 
 

 

SPOLEČENSKÉ AKCE MIKROREGIONU STONÁVKA 

Únor: 
 26. 02. 2011  KARNEVAL 

 Komorní Lhotka 

Březen: 
 05. 03. 2011  POCHOVÁNÍ BASY 

 Střítež 
 
 26. 03. 2011  TURNAJ MIKROREGIONU 

 Smilovice 
 

 
MÍSTNÍ KNIHOVNA DOLNÍ TOŠANOVICE 

 
Místní knihovna obecního úřadu vyhlásila v říjnu 2010 

celoroční fotografickou soutěž: 
 „ŽIVOT V DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH“. 

 
Každý kdo se chce zúčastnit, může dodat maximálně 3 vlastní fotografie, které 
pořídí od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2011. Věk účastníků soutěže není omezen. 
Fotografie přineste osobně na OÚ už vyvolané, fotografie na CD nebo jiném 
nosiči se nepřijímají, stejně tak je neposílejte emailem. 
Nejlepší fotografie zvolí sami návštěvníci knihovny a vybraná porota. 
Fotografové vybraných prací budou finančně ohodnoceni na slavnostním 
vyhodnocení, které se uskuteční v říjnu 2011. 
 
 
 
 
 

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 23. února 2011    
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 


