Zápis z 16. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 19. 1. 2017
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, V. Pohludka, A. Škuta, I. Stříž, S. Mitura, Š. Žuková,
E. Bartečková, M. Kohut, E. Grygarová
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,10 hod.
Návrhová komise: V. Pohludka, M. Kohut
Ověřovatelé zápisu: E. Bartečková, E. Grygarová
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Smlouvy o možnosti provést stavbu
Příspěvky z fondu Hyundai „Dobrý soused 2017“
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž.sítě . „Optická síť….“
Žádost o finanční příspěvek
Různé, pošta
a) Možnost zapůjčení putovní výstavy o Prašivé
b) Rozhodnutí – Výkrmna prasnic a brojlerů Lesní Dvůr
c) kolaudační souhlas s užíváním stavby „Bytový dům pro seniory“
d) stavební povolení „Prodloužení vodovodu Poleniny“
e) Rozhodnutí o umístění stavby „Hrachovina DTS, VNk, NNk“
f) oznámení o pokračování stavebního řízení „Průmyslová zóna H.Tošanovice“
g) hluk z R48 – stížnosti
h) cenová nabídka akustické stropní panely v sále OÚ
i) Smlouva o dílo na dodávku a montáž zábradlí u výjezdů přes chodník
j) informace k ptačí chřipce
k) nabídka na omalovánky
l) financování – dopravní obslužnost
m) koordinované stanovisko MSK k návrhu změny ÚP č. 1
n) nákup nové sekačky
8) Diskuze, závěr
Hlasování: všech 9 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 12. 12. 2016 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 9
Ad 3) Smlouva o právu provést stavbu:
a) „Prodloužení vodovodu, lokalita Chechlůvka, k.ú. Dolní Tošanovice“ 9x RD Buildit
Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích
parc.č 1548/1 a 941/54 k.ú. Dolní Tošanovice.
Hlasování: pro 9
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b) „Neveřejná účelová komunikace pro příjezd k plánovaným RD“ 9x RD Buildit
- připomínky k formulaci „neveřejná“
ZO odkládá
Ad 4) Příspěvky z fondu Hyundai „Dobrý soused 2017“

Z fondu bude požádáno na tyto akce:
Floria Kroměříž
20.000
Loučení s létem
35.000
Cvičení jógy
10.000
Soutěž SDH
5.000
Hlasování: pro 9
Ad 5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – HnojníkNet.cz
Zastupitelé souhlasí s umístěním sítí elektronických komunikací a s uzavřením budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu: „Optická síť Horní, Dolní Tošanovice, Vojkovice“ ,
starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž.
Sítě za nově navrženou cenu – příloha č. 1
Hlasování: pro 9
Ad 6) Žádost o finanční příspěvek
Žádost Senior domy – Pohoda Český Těšín o finanční příspěvek, po diskuzi starosta
nechal hlasovat o zamítnutí příspěvku.
Hlasování: pro 7
Zdrželi se: 2
Ad 7) Různé, pošta
a) Možnost zapůjčení putovní výstavy o Prašivé – zastupitelé projevili zájem o
zapůjčení, a to na 9. 6. 2017 nebo na 26. 8. 2017,
byla dohodnuta návštěva Prašivé dne 8. 3. 2017
b) Rozhodnutí – Výkrmna prasnic a brojlerů Lesní Dvůr
ZO bere na vědomí
c) Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Bytový dům pro seniory“
ZO bere na vědomí
d) stavební povolení „Prodloužení vodovodu, lokalita Poleniny“
ZO bere na vědomí
e) Rozhodnutí o umístění stavby „Hrachovina DTS, VNk, NNk“
ZO bere na vědomí
f)

oznámení o pokračování stavebního řízení po provedeném odvolacím řízení
„Průmyslová zóna H. Tošanovice
ZO bere na vědomí

g) opět se množí stížnosti občanů na hluk z R48 - vzal si na starost Ing. Stříž
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h) cenová nabídka akustické stropní panely v sále OÚ – cena je přijatelná, realizace
se zatím odkládá – příloha č. 2
ZO bere na vědomí
i)

starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o dílo na „Dodávku a montáž
zábradlí u výjezdů přes chodník“ – příloha č. 3
Hlasování: pro 9

j)

informace k ptačí chřipce

k) zastupitelé projednali nabídku na „Omalovánku regionu Frýdecko-Místecko –
region Beskydy“, poté nechal starosta hlasovat o zamítnutí nabídky
Hlasování: pro 9
l)

sdělení MSK k financování dopravní obslužnosti - navýšení platů řidičů nebude
mít vliv na výši našeho fin. Příspěvku, a to po dobu 3 let
ZO bere na vědomí

m) koordinované stanovisko MSK k návrhu změny ÚP č. 1, kdy MSK nesouhlasí
s předloženým návrhem, starosta vyvolá jednání
ZO bere na vědomí
n) starosta informoval o požadavku o druhý stůl na stolní tenis – bude zakoupen a
také nová sekačka na trávu (stará byla vyřazena)
ZO bere na vědomí
o) starosta informoval o sdělení, že průzkumy a posudky potřebné k podání žádostí
na domovní ČOV, začnou probíhat po zlepšení klimatických podmínek
ZO bere na vědomí
Ad 8) Diskuze, závěr
.
Starosta ukončil zasedání v 17,40 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: E. Bartečková _________________ E. Grygarová __________________

3

U s n e s e n í z 16. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 19. 1. 2017
Návrhová komise: V. Pohludka, M. Kohut

Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1548/1 a 941/54
k. ú. Dolní Tošanovice
3. Podání žádosti o finanční příspěvky z fondu Hyundai „Dobrý soused 2017“
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „Optická síť Horní,
Dolní Tošanovice, Vojkovice“ – příloha č. 1
5. Smlouvu o dílo na „Dodávku a montáž zábradlí u výjezdů přes chodník“ – příloha č. 3
Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e

zamítá :

1. Poskytnutí finančního příspěvku Senior domy – Pohoda Český Těšín
2. Nákup „Omalovánky regionu Frýdecko-Místecko – region Beskydy“
Čl.III.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rozhodnutí – Výkrmna prasnic a brojlerů Lesní Dvůr
Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Bytový dům pro seniory“
Stavební povolení „Prodloužení vodovodu, lokalita Poleniny“
Rozhodnutí o umístění stavby „Hrachovina DTS, VNk, NNk“
Oznámení o pokračování stavebního řízení po provedeném odvolacím řízení
„Průmyslová zóna Horní Tošanovice“
Cenovou nabídku na akustické stropní panely do sál OÚ – příloha č. 2
Sdělení MSK k financování dopravní obslužnosti
Nesouhlasné koordinované stanovisko MSK k návrhu změny ÚP č. 1
Informaci o nákupu stolu na stolní tenis a sekačky
Sdělení, že průzkumy a posudky potřebné k podání žádosti na domovní ČOV,
začnou probíhat po zlepšení klimatických podmínek

V Dolních Tošanovicích dne 19. 1. 2017

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

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