Zápis z 24. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 31. 1. 2018
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, E. Bartečková, A. Škuta, S. Mitura, Š. Žuková, , I. Stříž
(později), E. Grygarová
Omluven: M. Kohut, V. Pohludka
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 17,10 hod.
Návrhová komise: A. Škuta, Š. Žuková
Ověřovatelé zápisu: E. Bartečková, E. Grygarová
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-8013128(3), D. Tošanovice, Buildlt 9RD
Smlouva o poskytování dohledu nad provozováním vodovodu
Žádosti o finanční příspěvky z fondu Hyundai Dobrý soused 2018
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 1
Různé, pošta
a) Informace - odpady
b) Zápis z Valné hromady Sdružení obcí povodí Stonávky ze dne 19. 12. 2017
c) Stanovení termínu akce „Rozsvícení vánočního stromu“
d) Žádost o finanční dar – MŠ Horní Tošanovice
9. Diskuze, závěr
Hlasování: všech 6 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 13. 12. 2017 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 6
Ad 3) Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-8013128(3), D. Tošanovice, Buildlt 9RD
Hlasování: pro 6
Ad 4) Smlouva o poskytování dohledu nad provozováním vodovodu
Starosta nechal hlasovat o schválení smlouvy o dohledu nad provozováním
vodovodu.
Hlasování: pro 6
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Ad 5) Žádosti o finanční příspěvky z fondu Hyundai Dobrý soused 2018
Starosta nechal hlasovat o těchto žádostech: Zájezd na Jižní Moravu a Loučení
s létem, Hyundai společně – sázení stromů kolem hřiště
Hlasování: pro 6
Ad 6) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se zprávou – příloha č. 1
ZO bere na vědomí
Ad 7) Rozpočtové opatření č. 1
Starosta nechal hlasovat o rozpočtovém opatření č. 1
Hlasování: pro 6

* přišel V. Pohludka
Ad 8) Různé, pošta

a) Starosta prezentoval došlé podklady k budoucímu vývoji cen za „odpady“ a
nechal hlasovat o schválení:
Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující
násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v
oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové
legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech
připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s
obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Hlasování: pro 7
b) Starosta seznámil zastupitele se zápisem z Valné hromady SOPS ze dne 19.12.2017
ZO bere na vědomí
c) Byl stanoven termín akce „Rozsvícení vánočního stromu“ na 1. prosinec 2018
d) Starosta nechal hlasovat o schválení finančního daru pro Mateřskou školu Horní
Tošanovice na karneval a radovánky ve výši 2.000 Kč
Hlasování: pro 7
e) Starosta informoval o průběhu kácení topolů, probíhajícího prodeje dřeva,
proběhla diskuze o odstranění pařezů – bylo navrženo oslovit firmu, která se
touto problematikou zabývá a zjistit cenu
f) Informace o podaných žádostech o dotace (oprava komunikace Tošanůvky,
rekonstrukce tenisového kurtu na víceúčelové hřiště), dotace na domovní ČOV –
čeká se na vyjádření Vodoprávního úřadu
ZO bere na vědomí
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g) Informace ke změně ÚP č. 1 – dle požadavku MSK byl zapracován koridor
plynovodu a opět zasláno k vyjádření na Krajský úřad Ostrava
ZO bere na vědomí
h) Byla doručena závěrečná zpráva vyhodnocení akce – dopravní automobil pro
jednotku SDH Dolní Tošanovice – bez výhrad.

Ad 9) Diskuze
Paní Bartečková upozornila na větší množství posypového štěrku na komunikacích
po zimní údržbě, starosta sdělil, že proběhne čištění komunikaci.
Paní Grygarová měla dotaz, kdy se bude realizovat chodník k obchodu mezi Domem
pro seniory a panem Adámkem, starosta sdělil, že v letošním roce.

Starosta ukončil zasedání v 18,00 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: E. Bartečková _________________ E. Grygarová __________________
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U s n e s e n í z 24. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 31. 1. 2018
Návrhová komise: A. Škuta, Š. Žuková
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
24/2 Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
24/3 Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-8013128(3), D. Tošanovice, Buildlt 9RD
24/4 Smlouva o poskytování dohledu nad provozováním vodovodu
24/5 Žádosti o příspěvky z fondu Hyundai Dobrý soused 2018
24/7 Rozpočtové opatření č. 1
24/8a Stanovisko k informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství
24/8d Finanční dar pro Mateřskou školu Horní Tošanovice ve výši 2.000 Kč
Zastupitelstvo obce b e r e

na vědomí :

24/6 Zprávu finančního výboru
24/8b Zápis z Valné hromady SOPS ze dne 19. 12. 2017
24/8f Informace o podaných žádostech o dotace (oprava komunikace Tošanůvky,
rekonstrukce tenisového kurtu na víceúčelové hřiště), dotace na domovní ČOV – čeká se na
vyjádření Vodoprávního úřadu
24/8g Informace ke změně ÚP č. 1 – dle požadavku MSK byl zapracován koridor plynovodu
a opět zasláno k vyjádření na Krajský úřad Ostrava

V Dolních Tošanovicích dne 31. 1. 2018

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

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