Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 17. 10. 2016
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, V. Pohludka, A. Škuta, I. Stříž, S. Mitura, Š. Žuková,
E. Grygarová, E. Bartečková
Omluven: M. Kohut
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,35 hod.
Návrhová komise: Š. Žuková, V. Pohludka
Ověřovatelé zápisu: E. Grygarová, I. Stříž
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:

1)
2)
3)
4)
5)

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Přijetí účelové investiční dotace z MSK na financování automobilu pro JSDH
Volba komise pro výběrové řízení na koupi automobilu pro JSDH
Pověření starosty obce k zajištění výběrového řízení a podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem na akci – dopravní automobil pro JSDH
6) Návrh majetku k vyřazení
7) Výběr a schválení poskytovatele úvěru a pověření starosty podpisem smlouvy o
úvěru
8) Zpráva kontrolního výboru
9) Zpráva finančního výboru
10) Rozpočtové opatření č. 4
11) Různé, pošta
a) žádost o finanční dar na výstavu „Za poznáním nad a pod hladinou moří a
oceánů“
b) nabídka společnosti BONA HELPO
c) žádost o prominutí poplatku za napojení na obecní vodovod – 9x RD za OÚ
d) Národní program životní prostředí – Domovní čistírny odpadních vod
e) informace o změně záměru vedení el. vedení na PZ Horní Tošanovice
f) informace o zahájení územního řízení – trafostanice „Hrachovina“
g) výstupy z jednání pracovní skupiny – strategický plán
h) nabídka na monitoring ovzduší v obci
12) Diskuze, závěr
Hlasování: všech 7 přítomných pro

Ad 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu
-

viz. výše. (splněno)

Ad 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Zapisovatelka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 30. 8. 2016 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 7
Ad 3) Přijetí účelové investiční dotace z MSK na financování automobilu pro JSDH
Starosta nechal hlasovat o přijetí účelové investiční dotace na financování dopravního
automobilu pro JSDH ve výši 225.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 7
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Ad 4) Volba komise pro posouzení nabídek ve výběrovém řízení na koupi automobilu

Do komise na výběrové řízení na zakoupení dopravního automobilu pro JSDH byli navržení:
Václav Pohludka, Renáta Klodová, Pavel Blabla
Hlasování: pro 7
Ad 5) Pověření starosty obce k zajištění výběrového řízení a podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem na akci – dopravní automobil pro JSDH
Zastupitelé obce pověřují starostu obce Pavla Blablu k zajištění výběrového řízení na
zakoupení dopravního automobilu pro JSDH Dolní Tošanovice a k podpisu smlouvy
s vítězným uchazečem
Hlasování: pro 7
Ad 6) Návrh majetku k vyřazení
Zastupitelé souhlasí s vyřazením majetku dle příloh a složením likvidační komise ve
složení: Mojmír Kohut, Stanislav Mitura, Pavel Blabla – příloha č. 1
Hlasování: pro 7
Ad 7) Výběr a schválení poskytovatele úvěru a pověření starosty k podpisu smlouvy
Ze tří nabídek byla vybrána nabídka č. 2 – viz. zápis o výběru nejvýhodnější nabídky
– Příloha č. 2, zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostu k podpisu smlouvy
o úvěru s poskytovatelem č. 2
Hlasování: pro 7
Ad 8) Zpráva kontrolního výboru
Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Ivo Stříž – příloha č. 3
ZO bere na vědomí
Ad 9) Zpráva finančního výboru
Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru Mgr. Eva Bartečková – příloha č. 4
ZO bere na vědomí
Ad 10) Rozpočtové opatření č. 4
Starosta nechal hlasovat o schválení rozpočtového opatření – příloha č. 5
Hlavování: pro 7
* přišel S. Mitura
Ad 11) Různé, pošta
a) žádost o poskytnutí finančního daru na výstavu „Za poznáním nad a pod
hladinou moří a oceánů“ – po diskuzi starosta nechal hlasovat o zamítnutí
finančního daru
Hlavování: pro 8
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b) nabídka společnosti BONA HELPO - po diskuzi starosta nechal hlasovat o
zamítnutí nákupu vánočních balíčků, na návrh p. Stříže zveřejní obec bezplatně
nabídku v obecním Zpravodaji, pokud bude mít společnost o inzerci zájem
Hlavování: pro 8
c) žádost o prominutí poplatku za napojení na obecní vodovod 9x RD za OÚ, po
diskuzi starosta nechal hlasovat o zamítnutí prominutí
Hlavování: pro 8
* 17,10 odešla p. Grygarová
d) Národní program životní prostředí – Domovní čistírny odpadních vod: starosta
podal informace o vyhlášené dotaci, kdy je možno čerpat dotaci na domovní
čistírny odpadních vod pro RD (80% dotace + 20% hradí obec), čímž by měla obec
částečně vyřešenou chybějící kanalizaci v obci, několik občanů již o ČOV projevilo
zájem, je možná i finanční spoluúčast občanů, byly již podniknuty kroky ke
zjištění, zda bychom měli možnost dotaci získat (lokalitu musí posoudit odborně
způsobilá osoba „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo
vodohospodářské stavby“), občané budou osloveni ve Zpravodaji, aby se ozvali
případní zájemci, pro získání dotace je potřebná účast 30% RD v dané lokalitě,
starosta nechal hlasovat, zda zastupitelé souhlasí, abychom začali s realizací
tohoto neplánovaného projektu „Domovní ČOV“ pro RD v daných lokalitách
obce
Hlavování: pro 7
e) Informace o navrhované změně trasy el. vedení pro Průmyslovou zónu Horní
Tošanovice, a to mimo zástavbu Chechlůvka, kolem bývalé školy
ZO bere na vědomí
f) Informace o zahájení územního řízení – trafostanice „Hrachovina“ Tošanůvky
ZO bere na vědomí
g) Výstupy z jednání pracovní skupiny – Strategický plán, příští schůzka se koná ve
středu 19. 10. 2016 od 17 hodin
ZO bere na vědomí
h) Nabídka na monitoring ovzduší v obci – po diskuzi nechal starosta nabídku
zamítnout
Hlavování: pro 7
Ad 12) Diskuze
Starosta informoval o proběhlé schůzce na Správě a údržbě silnic, kdy byla
projednána nová výsadba stromků kolem komunikace II/648 a oprava dvou propustků.
Paní Bartečková nesouhlasí s provedeným postřikem komunikace v třešňové aleji,
starosta ji ujistil, že postřik byl nezbytný a použit pouze ve značně omezené míře.
Paní Žuková informovala, že nesvítí světlo na Tošanůvkách u Blahutů - bude
opraveno. Dále upozornila, že v letošním roce nebyl vůbec pokosen pozemek p. Graňáka.
Pan Pohludka požaduje „odvodnění“ příjezdové komunikace, kterou zaplavuje
dešťová voda při deštích z obecní komunikace – bude vyřešeno po dohodě s majitelem
komunikace.
Starosta ukončil zasedání v 17,50 hodin
Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: E. Grygarová _________________ I. Stříž __________________
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U s n e s e n í ze 14. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 17. 10. 2016
Návrhová komise: Š. Žuková, V. Pohludka

Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. Přijetí účelové investiční dotace na financování uznatelných nákladů spojených s
pořízením dopravního automobilu pro JSDH Dolní Tošanovice ve výši 225.000 Kč od
Moravskoslezského kraje
3. Členy komise pro výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Dolní Tošanovice ve složení: Václav Pohludka, Renáta Klodová, Pavel Blabla
4. Pověření starosty obce k zajištění výběrového řízení na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH a k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
5. Vyřazení majetku dle návrhu – příloha č. 1
6. Přijetí úvěru a uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 500.000 Kč dle nabídky
č. 2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy – příloha č. 2
7. Rozpočtové opatření č. 4 – příloha č. 5
8. Realizaci projektu „Domovní čistírny odpadních vod“
Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1. Další jednání pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu obce se bude konat
dne 19. 10. 2016 od 17 hodin v kulturním sále obecního úřadu
2. Zprávu kontrolního výboru – příloha č. 3
3. Zprávu finančního výboru – příloha č. 4
4. Informaci o změně trasy elektrického vedení pro Průmyslovou zónu Horní
Tošanovice, a to mimo zástavbu Chechlůvka, kolem bývalé školy
5. Informaci o zahájení územního řízení – trafostanice „Hrachovina“ Tošanůvky
Čl.III.) Zastupitelstvo obce z a m í t á :
1.
2.
3.
4.

Finanční dar na výstavu „Za poznáním nad a pod hladinou moří a oceánů“
Nabídku vánočních balíčků od firmy BOHA HELPO
Prominutí příspěvku za napojení na obecní vodovodní řád 9x RD za OÚ
Nabídku na monitoring ovzduší v obci

V Dolních Tošanovicích dne 17. 10. 2016

….…….....……………………..
Alois Š k u t a
místarosta obce

….…….....……………………..
Pavel B l a b l a
starosta obce
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