Zápis z 21. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 11. 10. 2017
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, E. Bartečková, E. Grygarová , A. Škuta, S. Mitura, Š. Žuková,
M. Kohut, V. Pohludka, I. Stříž
Hosté: J. Javorský, p. Blahut
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 17,05 hod.
Návrhová komise: V. Pohludka, A. Škuta
Ověřovatelé zápisu: Š. Žuková, I. Stříž
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Zpráva finančního výboru
Stanovení ceny vodného pro rok 2018
Výpověď smlouvy na odchyt psů Ondračka – návrh nové smlouvy Kuchařová
Informace o provedeném měření hluku z provozu silnice D48
Smlouva o směně částí pozemku parc. č. 1636 za 93/2 a 941/53 k.ú. Dolní Tošanovice
OZV 3/2017, která ruší OZV 2/2017 o regulaci provozování hazardních her
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IE-12-8005358/VB11/H.Domaslavice, Richter, stížnost DTS
Vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku dle přílohy
Informace z Valné hromady Sdružení obcí povodí Stonávky + došlé faktury
a) Projekt Beskydská e-trasa 10.425 Kč vlastní podíl
b) Projekt Život psaný tradicí 5.910 Kč
c) Poskytnutí dlouhodobé zálohy na projekt Beskydská e-trasa SOPS 59.000 Kč
d) Kompostéry – vlastní podíl 28.500 Kč
Různé, pošta
a) Vyjádření ke stavu topolů na hřišti – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
b) Sdělení k žádosti týkající se prodeje a kosení pozemků vedle p. „Kavalka“
c) Žádost o finanční příspěvek Senior club Tošanovice
d) Informace o probíhající změně územního plánu
e) Seznámení s projektem „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na
mimořádné události“
f) Řešení vlastnictví pozemku parc. č. 941/43 k. ú. Dolní Tošanovice
g) Žádost o pořízení veřejného osvětlení od „charity“ na vlakové nádraží
h) Termíny kulturních akcí na rok 2018
i) Veřejná vyhláška – umístění zrcadla a dopravního značení u školy
j) Instruktážní zaměstnání pro seniory a pracovníky úřadu
k) Informace o škodní události – poškozená svodidla kolem komunikace pod D48
l) Informace z kongresu starostů v Klimkovicích
m) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce (audit)
n) Informace o zveřejnění záměru pronájmu kuchyně a skladu ve škole
o) Žádost o finanční dar – TJ Tošanovice
Rozpočtové opatření č. 6
Diskuze, závěr
Hlasování: všech 9 přítomných pro
1

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 31. 7. 2017 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 8
*
17,10 hod přišel S. Mitura
Ad 3) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru přečetla Zprávu – příloha č. 1
ZO bere na vědomí
Ad 4) Stanovení ceny vodného od 1. 1. 2018
Starosta nechal hlasovat o zvýšení ceny vodného pro občany od 1. 1. 2018,
a to na
3
22 Kč/m .
Hlasování: pro 9
Ad 5) Výpověď smlouvy na odchyt psů Ondračka – návrh nové smlouvy Kuchařová
Starosta informoval zastupitele o výpovědi Smlouvy na odchyt psů z důvodu
ukončení činnosti pana Ondračky, tuto činnost bude nově vykonávat paní Jana Kuchařová,
IČO: 73160377. Poté nechal hlasovat o schválení Smlouvy o odchytu a ustájení toulavých a
opuštěných psů v útulku - Jana Kuchařová s účinností od 1. 11. 2017 v tarifu I.
Hlasování: pro 9
Ad 6) Informace o provedeném měření hluku z provozu silnice D48
Krajská hygienická stanice MSK sděluje opatření ŘSD k překročení hluku na D48 na
katastru obce Dolní Tošanovice: po projednání s projektantem dálničního mostu bude do
konce r. 2017 předložena studie a návrh protihlukové stěny (PHS) na mostě a v jeho dosahu,
v r. 2018 bude pro PHS zpracována projektová dokumentace, realizace PHS – do konce r.
2019. Na dobu přípravy a realizace opatření požádalo ŘSD o udělení výjimky pro překročení
hlukového limitu v noční době, výjimka byla udělena.
ZO bere na vědomí
Ad 7) Směnná smlouva
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem směnné smlouvy, kdy se směňuje část
obecního pozemku, a to 32 m2 z pozemku parc. č. 93/2 (nově p.č. 1639) za 6m2 pozemku
parc. č. 941/53 a 2 m2 pozemku parc. č. 1636 (nově p.č. 941/75), vše k.ú. Dolní Tošanovice.
Směnou pozemků byl zachován přístup k prodejně potravin (mezi prodejnou a
Chechlůvkou) a přístup k žumpě. Mgr. Adam Klus hradí geometrický plán pro rozdělení
pozemku, advokáta, a vklad na katastr, obec Dolní Tošanovice proto nepožaduje za směnu
žádný doplatek. Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 25.9. do 12. 10.
2017. Starosta nechal hlasovat o schválení předmětné směnné smlouvy.
Hlasování: pro 9
2

Ad 8) OZV 3/2017, která ruší 2/2017 o regulaci provozování hazardních her
Starosta nechal hlasovat o schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, kterou se
ruší Obecně závazná vyhláška 2/2017 o regulaci hazardu.
Hlasování: pro 9
Ad 9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IE-12-8005358/VB11/H.Domaslavice, Richter, stížnost DTS
Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-8005358/VB11/H.Domaslavice, Richter,
stížnost DTS
.
Hlasování: pro 9
Ad 10) Vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku dle přílohy č. 2
Hlasování: pro 9
Ad 11) Informace z valné hromady Sdružení obcí povodí Stonávky

a) Beskydská e-trasa, vlastní podíl 10.425 Kč, po diskuzi starosta nechal hlasovat
o zapojení do projektu a úhradě vlastního podílu.

Hlasování: pro 1
Proti: 5
Zdrželi se: 3
b) Projekt Život psaný tradicí, vlastní podíl 5.910 Kč, po diskuzi starosta nechal hlasovat
o zapojení do projektu a úhradě vlastního podílu.
Hlasování: pro 1
Proti: 5
Zdrželi se: 3

c) Poskytnutí dlouhodobé zálohy

ve výši 59.000 Kč na projekt Beskydská e-trasa,
zastupitelé se shodli, že obec nemá volné finanční prostředky k zapůjčení, starosta
nechal hlasovat o poskytnutí dlouhodobé zálohy Sdružení obcí povodí Stonávky
Hlasování: pro 1
Proti: 7
Zdrželi se: 1

d) Projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v obcích Sdružení obcí
povodí Stonávky“, vlastní podíl ve výši 28.500 Kč. Starosta nechal hlasovat o zapojení
do projektu a úhradě vlastního podílu.
Hlasování: pro 9
Ad 12) Různé, pošta
a) Vyjádření ke stavu topolů na hřišti - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
doporučuje z důvodu bezpečnosti skácení všech dřevin (topolů) kolem hřiště
s náhradou nové výsadby, vhodné se jeví borovice. Zastupitelé se dohodli, že dřevo
bude nabídnuto k prodeji („nastojato“), pařezy zmulčovány, a zasazeny borovice.
ZO bere na vědomí
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* v 17,55 odešla E. Grygarová
b) Sdělení Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových k naší žádosti o vyjádření
týkající se prodeje a kosení pozemků vedle p. Kavalka, pozemky parc. č. 549/1,
549/2, 552, 554/1, 554/3, 1627 a 1629 k.ú. D. Tošanovice – úřad zajistil na
předmětných pozemcích mulčování, o prodeji dotčených pozemků zatím není
rozhodnuto.
c) Žádost Senior Clubu Tošanovice o finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč na divadelní
představení – po diskuzi starosta nechal hlasovat o poskytnutí příspěvku
Hlasování: pro 2
Proti: 5
Zdržel se: 1
d) Informace o probíhající změně č. 1 územního plánu obce D. Tošanovice- byla
zapracována územní studie a zasláno na MSK k novému posouzení
e) Seznámení s projektem „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na
mimořádné události“
f) Řešení vlastnictví pozemku parc. č. 941/43 k.ú. D.Tošanovice – část pozemku tvoří
příjezdovou komunikaci ke 2 RD, jedná se o nedořešené majetkové vztahy
z minulosti (cca r. 1992..), kupní smlouva nedohledána. Starosta nechal hlasovat o
odkoupení 433 m2 pozemku parc.č. 941/43 za cenu 50 Kč/m2, celkem 21.650 Kč a
schválení kupní smlouvy.
Hlasování: pro 8
g) Žádost o pořízení veřejného osvětlení od RD čp. 50 po vlakové nádraží – starosta
nechal po diskuzi hlasovat o zamítnutí pořízení osvětlení
Hlasování: pro 8
h) Stanovení termínů kulturních akcí na rok 2018 – příloha č. 3
i) .Veřejná vyhláška povolující umístění zrcadla a dopravního značení u školy je
vyvěšena na úřední desce, po svěšení je možná realizace
j)

Instruktážní zaměstnání pro seniory a pracovníky úřadu

k) Informace o škodní události – poškozená svodidla kolem místní komunikace pod D48
l) Informace z kongresu starostů v Klimkovicích
m) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
n) Informace o zveřejnění záměru pronájmu kuchyně a skladu v budově čp. 22 (bývalá
škola)
ZO bere na vědomí

o) Žádost o finanční dar TJ Tošanovice na zakoupení nové zahradní techniky –
traktorku na kosení hřiště, po diskuzi starosta nechal hlasovat o přidělení finančního
daru ve výši 15.000 Kč
Hlasování: pro 7
Zdržel se: 1
4

Ad 13) Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelé se seznámili s rozpočtovým opatřením č. 6/2017, starosta nechal hlasovat
o jeho schválení.
Hlasování: pro 8
Ad 14) Diskuze, závěr
Paní Bartečková upozorňuje pana Mituru, že stále není skácený suchý modřín na jeho
pozemku u komunikace směr vlakové nádraží a začínají se něm dělat praskliny.

Starosta ukončil zasedání v 19,30 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: Š. Žuková _________________ I. Stříž __________________
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U s n e s e n í z 21. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 11. 10. 2017
Návrhová komise: V. Pohludka, A. Škuta
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
21/2 Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
21/4 Cenu vodného pro občany od 1. 1. 2018 na 22 Kč/m3
21/5 Smlouvu o odchytu a ustájení toulavých a opuštěných psů v útulku - Jana Kuchařová,
IČO: 73160377 s účinností od 1. 11. 2017 v tarifu I.
21/7 Směnnou smlouvu, kdy se směňuje část obecního pozemku, a to 32 m2 z pozemku parc.
č. 93/2 (nově p.č. 1639) za 6m2 pozemku parc. č. 941/53 a 2 m2 pozemku parc. č. 1636 (nově
p.č. 941/75), vše k.ú. Dolní Tošanovice bez doplatku
21/8 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška 2/2017
21/9 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-8005358/VB11/H. Domaslavice, Richter, stížnost DTS
21/10 Vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku dle - přílohy č. 2
21/11d Projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v obcích Sdružení
obcí povodí Stonávky“ a úhradu vlastního podílu ve výši 28.500 Kč
21/12/f Kupní smlouvu na odkoupení 433 m2 pozemku parc.č. 941/43 za cenu 50 Kč/m2,
celkem za 21.650 Kč
21/12/o Finanční dar pro TJ Tošanovice ve výši 15.000 Kč
21/13 Rozpočtové opatření č. 6/2017
Zastupitelstvo obce b e r e

na vědomí :

21/1 Zprávu finančního výboru
21/6 informaci ŘSD k překročení hluku na D48 na katastru obce Dolní Tošanovice:
do konce r. 2017 bude předložena studie a návrh protihlukové stěny (PHS) na mostě a v jeho
dosahu, v r. 2018 bude pro PHS zpracována projektová dokumentace, realizace PHS – do
konce r. 2019.
21/12a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR doporučuje z důvodu bezpečnosti skácení
všech dřevin (topolů) kolem hřiště s náhradou nové výsadby
21/12/n Informace o zveřejnění záměru pronájmu kuchyně a skladu v budově čp. 22 (škola)
Zastupitelstvo obce b e r e

zamítá :

21/11a Zapojení do projektu Beskydská e-trasa a úhradu vlastního podílu ve výši 10.425 Kč
21/11b Zapojení do projektu Život psaný tradicí a úhradu vlastního podílu ve výši 5.910 Kč
21/11c Poskytnutí dlouhodobé zálohy ve výši 59.000 Kč na projekt Beskydská e-trasa
21/12/c poskytnutí finančního příspěvku pro Senior Club Tošanovice ve výši 4.000 Kč
21/12/g pořízení veřejného osvětlení od RD čp. 50 po vlakové nádraží
V Dolních Tošanovicích dne 11. 10. 2017

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

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