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ZPRÁVA Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE KONANÉHO DNE 12. 04. 2011 

 
Dne 12. 04. 2011 se konalo 5. 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.) Kontrolu hospodaření za uplynulé období 01-03/2011 
3.) Zaplacení faktury č. 13/2011 za neinvestiční podíl obce na realizaci 

projektu: „Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu 
povodí Stonávky“. 

4.) Zaplacení faktury č. 21/2011, podíl obce na realizaci projektu: 
„Veřejná prostranství Mikroregionu obcí povodí Stonávky“. 

5.) Rozpočtovou úpravu č. 1/2011 
6.) Přijetí dotace z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2011“na realizaci projektu „Veřejné 
osvětlení v obci Dolní Tošanovice“ a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu 
„Veřejné osvětlení v obci Dolní Tošanovice“. 

 
Podniklo potřebné kroky k přijetí nového územního 
plánu v podobě, v jaké byl k nahlédnutí na veřejném 
projednávání dne 16. 3. 2011, a to: 
 Zrušilo platnost dosavadního územního plánu obce vydáním 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se ruší Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2006 o regulativech územního rozvoje obce 
Dolní Tošanovice,  

 Vydalo nový územní plán obce v souladu s ustanovením § 6 
odst. 5 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření 
obecné povahy č. 1/2011, 

 Nový územní plán obce Dolní Tošanovice nabude platnosti dne 
27. 4. 2011. 

 
Zastupitelstvo obce se věnovalo opravě budovy TJ na hřišti a schválilo: 
 smlouvu o úvěru s KB, a. s., 
 podepsání Smlouvy o dílo s předmětem „Stavební úpravy objektu 

TJ Dolní Tošanovice“ a Dodatku ke smlouvě o dílo č. 1, 
 uzavření Smlouvy mandátní č. 07-04/11, technický dozor, 
 a pověření starosty k zadání výběrového řízení pro II. etapu 

rekonstrukce budovy TJ na hřišti. 
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Dále zastupitelstvo na svém zasedání projednalo Výroční zprávu 
STONAX, o.p.s. o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 
2010, Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení 
společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání se společností 
TOZOS spol. s r. o. a také rozebíralo možnosti, jak vyřešit stav tenisového 
kurtu a opravit jeho povrch. 
 

 

O B Č A N Ů M 
 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ  

Dne 03. 05. 2011 (úterý) od 16.00 hodin se před Obecním 
úřadem v Dolních Tošanovicích uskuteční očkování psů proti vzteklině. 

Očkování provede pan doktor MVDr. Igor Sušovský. Kontakt:  
602 560 492. 

Cena je 120,- Kč. 

 

Tento den můžete také uhradit poplatek za psa, pokud jste tak již 

neučinili, obecní úřad bude mimořádně otevřen  

03. 05. 2011 od 7.30 do 16.30 hodin. 

 
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 jinak uhradit: 
 OSOBNĚ v úředních dnech na OÚ 

PŘEVODEM na bankovní účet: 28525781/0100 KB, a.s., kde VS: 

číslo domu poplatníka.  

 
PLÁN SBĚRU A SVOZU OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

 
Informuje občany, že sběr a svoz objemných a nebezpečných odpadů 

proběhne v obci dne 14. 05. 2011 (sobota): 
 

HODINA STANOVIŠTĚ SBĚRU 
09:45 – 10:10 Dolní Tošanovice – Chechlůvka 
10:20 – 10:45 Dolní Tošanovice – Tošanovky (Blahut) 
10:55 – 11:20 Dolní Tošanovice - Poleniny 

 

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: 
Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny  
a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinářských), 
fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, 
zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, 
ledničky, mrazničky, hasicí přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače. 
 
Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných odpadů a pneumatik 
(pouze z osobních a dodávkových automobilů v množství do 5 ks). Mezi objemný 
odpad patří díly nábytku, plastové díly a nádoby, matrace, sporáky, pračky aj. 
 
Pro občany a podnikatelé, kteří jsou zaregistrováni v systému nakládání  
s komunálními odpady obce a uhrazují měsíční příp. čtvrtletní poplatky, je sběr, svoz  
a zneškodnění nebezpečných a objemných odpadů bezplatný. 

Nehlsen, s. r. o. 
 

K U L T U R A 
 

SPOLEČENSKÉ AKCE MIKROREGIONU STONÁVKA 

Květen:  

 
MAJÓWKA 

při příležitosti pořádání 

 

ČESKÉHO DNE V JAWORZU 

 

který bude zahájen dne 1. 5. 2011 v 16 hod. 

bude pro zájemce z Mikroregionu obcí povodí Stonávky  

zajištěn autobus. 

Cena za zpáteční jízdenku je pro osoby nad 15 let 100kč. 

 

Pro bližší informace volejte 606 674 772 

nebo navštivte Informační centrum v Komorní Lhotce. 
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 03. 05. 2011   FESTIVAL KRESLENÍ  

– KRAJINA KOLEM NÁS 
o Mezinárodní festival v Komorní 

Lhotce 

 
 14. 05. 2011 od 11,00 h. MÁJOVÁ VESELICE 

o obec Řeka pořádá tuto akci na 

prostranství OÚ Řeka 

o vystoupí Ewa Farna, Maxim 

Turbulenc a další. 

 

 Zároveň proběhne akce FOREST MAN. 
o první setkání amatérských dřevorubců s mezinárodní účastí 

Slovenska a Polska na půdě našeho regionu. 
o bude se soutěžit v 7 disciplínách. 
 od 11,30 h. prezentace na místě 
 v 13,00 h. zahájení soutěže. 

o přihlášky zasílejte závazně do 7. 5. 2011, k vyzvednutí na 
www.obecreka.cz v sekci kulturní akce – Májová veselice 
nebo na OÚ Dolní Tošanovice. 

 
Pravidla :   
Soutěží tři členné družstva, musí být 
starší 18 let, účastníci budou mít stejné  
a bezpečné oblečení, při práci 
s motorovou pilou bude každý účastník 
používat ochranné brýle a rukavice  
a vlastní motor.pilu, štípací sekyru  
a obouruč pilu (kaprovku).  
Každý z družstva se musí zúčastnit 
minimálně 2 disciplín a účastník, který 
bude pracovat s mot.pilou musí doložit 
osvědčení, potvrzení o proškolení pro 
práci s motorovou pilou.  
 

email: obecreka@cbox.cz, mob.: 00 420 775 180 636 Tomáš Tomeczek 
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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 20. dubna 2011    
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 
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