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ÚŘEDNÍ HODINY V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
 

Středa 21. 12.  2011  7,30 – 14,30 
22. 12. 2011– 4. 1. 2012 OÚ UZAVŘEN 

 
V roce 2012 zůstávají úřední dny nezměněny, od 5. 1. 2012: 

 

Pondělí, středa  7,30 – 16,30 

 
ZPRÁVA Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

ZE DNE 15. 12. 2011 
 
 

 
 

Dne 15. 12. 2011 se konalo 10. zasedání zastupitelstva obce Dolní 
Tošanovice v prostorách Obecního úřadu, které mimo jiné: 

 
S c h v á l i l o : 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Smlouvu o dílo včetně obchodních podmínek s Ing. Alešem 

Olšarem, STAO k provedení stavby „ Stavební úpravy objektu TJ 
Dolní Tošanovice“. 

 Inventarizační komise ke zjištění stavu inventarizace jednotlivých 
středisek k 31. 12. 2011.  

 Rozpočet na rok 2012.  
 Dotaci pro místní knihovnu z programu Ministerstva kultury 

VISK3. 
 Finanční spoluúčast na nájemném Policie Hnojník v roce 2012. 
 Finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro římskokatolickou farnost 

Domaslavice na opravu farního kostela sv. Jakuba na rok 2012. 
 Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek – Místek 

na nákup speciálních učebních pomůcek. 
 Dofinancování výkonu školství pro MŠ H. Tošanovice ve výši 

33.615,12,- Kč. 
 Smlouvu o dodávce pitné vody z obecního vodovodu. 
 Rozpočtovou úpravu č. 6/2011. 
 Pověření starosty prováděním rozpočtových změn na období od 

15. 12. do 31. 12. 2011. 
 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné 

linkové dopravě se společností Veolia Transport Morava a.s. 
 Smlouvu mandátní č. 21 – 12/11 se společností Tispol s.r.o. na 

technický dozor stavby: Stavební úpravy objektu TJ Dolní 
Tošanovice – 2. část. 

 Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny !NB=on!0,4 kV 
(NN)!NB=off!, k projektu Veřejné osvětlení. 

 

Krásné Vánoce,  
hodně štěstí, zdraví  

a úspěchu v roce 2012  
 

Vám přeje  
obec Dolní Tošanovice 



 Zálohu ve výši 250.000,- Kč pro rok 2012 na odvoz odpadu 
společností Nehlsen s.r.o. 

 
Dále se zastupitelstvo na svém 10. zasedání seznámilo se zprávou 
z kontrolního výboru, který proběhl dne 13. 12. 2011 a kontrolou 
hospodaření s majetkem Sdružení obcí povodí Stonávky ze dne 04. 10. 
2011. Starosta pak zastupitele informoval také o podání žádosti na MAS 
Pobeskydí, zájmové sdružení právnických osob, ohledně vybavení 
objektu TJ nábytkem a audiovizuální technikou.  
 

O B Č A N Ů M 
 

UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTI NEHLSEN, S. R. O. 
 

Společnost Nehlsen, s. r. o., která v obci Dolní Tošanovice zajišťuje svoz 
odpadu, žádá občany, aby si zkontrolovali, zdali vlastní správný typ odpadní 
nádoby. 
Konkrétně se jedná o typ odpadní nádoby: kovová pozinkovaná popelnice 
110 litrů nebo plastová popelnice se stejnými parametry rozteče úchytu jako 
popelnice pozinkovaná. 
Pokud vlastníte odpadní nádobu jiného typu - nejčastěji plastovou, ověřte si 
prosím, zda má odpovídající úchyty. Některé typy plastových popelnic, mají 
totiž rozteč úchytů v jiném rozměru než klasická pozinkovaná popelnice  
a v tomto případě společnost Nehlsen, s. r. o. upozorňuje, že může dojít při 
vysypávání této nádoby k jejímu poškození, protože při jejím vysypávání je 
sběrným vozem zachycena jen za jeden úchyt a ten mnohdy nápor nevydrží, 
dochází tak k poškození jak Vaší popelnice, tak zařízení sběrného vozu. 
Pokud se takto poškodí oba úchyty popelnice, nelze nádobu pak vysypat. 
 
Pokud si plánujete pořídit novou popelnici, doporučujeme kovovou 
pozinkovanou popelnici na 110 litrů nebo plastovou s roztečí úchytů, jako 
má tato pozinkovaná. 
 
Děkujeme za Vaši vstřícnost při provedení kontroly 
 

 

VALNÁ HROMADA SDH 
 

SDH Dolní Tošanovice zve všechny zájemce na Valnou hromadu, která se 
uskuteční 21. 01. 2012 v 16 h v ZŠ Dolní Tošanovice. 

PŘEVEDENÍ AGENDY DÁVEK HMOTNÉ NOUZE A AGENDY 
PŘÍSPĚVKŮ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY 

Z MAGISTRÁTU MĚSTA  FRÝDEK-MÍSTEK 
 NA ÚŘAD PRÁCE ČR 

 
Od 1. ledna 2012 se mění a sjednocuje sociální dávkový systém  

České republiky.  Administrace dávek  a rozhodování o dávkách bude 
prováděno jediným správním orgánem - Úřadem práce ČR, prostřednictvím 
příslušných kontaktních pracovišť  úřadu.  V souvislosti s uvedenou změnou 
se  agenda dávek hmotné nouze a příspěvků pro zdravotně postižené občany 
převádí z Magistrátu města Frýdek-Místek na Úřad práce ČR – krajskou 
pobočku  
v Ostravě.  
 

Od 1. 1. 2012 je příslušné pro podávání a vyřizování žádostí  
o dávky hmotné nouze a příspěvků pro občany se zdravotním 
postižením (tj. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na 
zvláštní pomůcky)   Kontaktní pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 
3510, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 950 113 111.  
 

Jedná se o pracoviště pro správní obvod obcí:  Baška, Brušperk, 
Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, 
Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, 
Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, 
Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, 
Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, 
Žabeň, Žermanice.  
 
Řízení o žádostech, o kterých nebylo do 31. 12. 2011 Magistrátem města 
rozhodnuto,  budou rovněž  převedena a dokončena v působnosti úřadu 
práce.  
 
Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510, 
jsou stanoveny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 
8 do 13 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin pro podání žádostí. 
 

ÚŘAD PRÁCE ČR – krajská pobočka v Ostravě   
kontaktní pracoviště Frýdek-Místek 

 

 
 



REKONSTRUKCE SVINOVSKÝCH MOSTŮ 
 

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že v polovině ledna 2012 začne 
v Ostravě rozsáhlá rekonstrukce tzv. Svinovských mostů. Ty představují 
významný dopravní uzel s tramvajovými a autobusovými zastávkami, přes 
který denně projede na 30 000 automobilů, jsou hlavní přestupní zastávkou 
MHD při přechodu k železniční stanici Ostrava-Svinov.  

Rozsah stavebních prací vyžaduje zavedení významných dopravních 
omezení, která se dotknou jak obyvatel města, tak jeho návštěvníků 
z blízkého regionu, kteří tudy projíždějí.  

Dopravní omezení začnou 14. ledna a potrvají až do jara 2013.  
Připravovány jsou dopravní uzávěry v této oblasti, které omezí individuální 
automobilovou dopravu a časově prodlouží cestování prostředky MHD. 
Počítá se také s přeložením zastávek MHD v této lokalitě.  

Veškeré informace budou od 20. prosince dostupné na stránkách 
statutárního města Ostravy na adrese www.ostrava.cz, popř. na stránkách 
Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz.  

Bc. Aleš Boháč 
Náměstek primátora statutárního města Ostrava 

 

K U L T U R A  
 

SPOLEČENSKÉ AKCE MIKROREGIONU STONÁVKA 
 

Prosinec: 

 05. 12. –  21. 12. 2011 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
05. 01. – 30. 01. 2012 

 v rámci fotografické soutěže „Život 
v Dolních Tošanovicích“ v místní knihovně 
Dolní Tošanovice. 

 

 25. 12. 2011 v 17 h.  VEČER KOLED – KARMEL 
 

 28. 12. 2011 v 16 h.  VÁNOČNÍ KOLEDA 
 v kulturním zařízení obce Smilovice 

vystoupí slovenský soubor obce Dolné 
Tižiny z tradicemi Těrchovské doliny. 

 

 31. 12. 2011 v 17 h.   BOHOSLUŽBY A SPOLEČNÝ 
SILVESTROVSKÝ VEČER – Karmel 

 29. 12. 2011 v 16 h.  MŠE V KAPLIČCE SV. CYRILA  
A METODĚJE 

 v Dolních Tošanovicích 

http://www.ostrava.cz/
http://www.dpo.cz/


 

Leden : 
 01. 01.  2012 v 15 h. NOVOROČNÍ BIBLICKÁ HODINA 

 Karmel 
 

 17. 01. 2012   SCHŮZE ČLENŮ SCT 
 Na OÚ v Horních Tošanovicích 
 Program: uvítání nových členů, výběr 

členských poplatků, příprava akcí na rok 
2012, diskuze. 

 
 
 

 

 

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

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

 

 

************************************************************** 
 
Zemní a výkopové práce pásovým bagrem      
Fluksa 608 877 165 
 
************************************************************** 

 

 

 

 
 

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. prosince 2011    
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 


