Zápis z 20. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 31. 7. 2017
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, E. Bartečková, E. Grygarová , A. Škuta, S. Mitura, Š. Žuková,
M. Kohut, V. Pohludka, I. Stříž
Hosté: K. Hrančíková, K. Labudová
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 17,10 hod.
Návrhová komise: E. Bartečková, Š. Žuková
Ověřovatelé zápisu: M. Kohut, E. Grygarová
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Žádost o umístění zpomalovacího prahu
Informace o provedeném měření hluku z provozu silnice D48
Informace z Valné hromady Sdružení obcí povodí Stonávky
Různé, pošta
a) Organizační – Loučení s létem
b) Informace o provedeném posouzení Zempola – domovní ČOV v obci
c) Finanční dary
d) Rozpočtové opatření č. 5
e) Územní studie
7. 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 26. 6. 2017 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 9
Ad 3) Žádost o umístění zpomalovacího prahu
K požadavku umístění zpomalovacího prahu na příjezdové cestě k obecnímu úřadu
starosta zastává názor, že by zde umístěn být neměl, jedná se o krátký úsek. Paní Labudová
upozornila, že z dětského hřiště vybíhají nečekaně děti zpoza živého plotu u tenisového
kurtu přímo na cestu. Starosta navrhl zamezit oplocením výstupu v tomto úseku a paní
Grygarová navrhla omezení rychlosti + ceduli „Pozor děti“. Nakonec bylo dohodnuto
oplocení, aby děti nemohly zpoza živého plotu vyběhnout a umístění dopravní značky IP26a
„Obytná zóna“.
ZO bere na vědomí
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Ad 4) Informace o provedeném měření hluku z provozu silnice D48
Měření hluku na silnici D48 proběhlo již v měsíci červnu, měření prokázalo
překročení limitu silničního hluku pro denní i noční dobu. Krajská hygienická stanice
vyzvala ŘSD k předložení návrhu protihlukových opatření, včetně termínu jejich realizace.
ZO bere na vědomí
Ad 5) Informace z Valné hromady Sdružení obcí povodí Stonávky
Starosta informoval zastupitele o jednání ze dne 13. 6. 2017. Podrobnosti k projektu
„Beskydská e-Trasa“ zjistí a bude zastupitele informovat na příštím zasedání.
Ad 6) Různé, pošta
a) organizační akce „Loučení s létem“
b) Informace o provedeném posouzení Zempola – domovní ČOV v obci – posouzení je
provedeno, někteří občané od záměru pořízení ČOV ustoupili, nyní je třeba
vyhodnotit, zda splníme požadovaný počet zájemců dle podmínek dotace,
zastupitelé budou informováni na příštím zasedání
c) Finanční dary – příloha č. 1
d) Rozpočtové opatření č. 5 - příloha č. 2
Hlasování: pro 9
e) Územní studie – starosta informoval, že probíhají dokončovací práce
Ad 7) Diskuze, závěr
Paní Bartečková opět vyzývá pana Mituru, aby setnul suchý modřín, který se nachází
u komunikace u jeho RD, směr vlakové nádraží a ohrožuje okolí, do dnešního se tak nestalo.
Starosta informoval o odstraňování polámaných topolů na hřišti dne 13. 7. 2017, po
velkém větru, ale i tak opět požádá Agenturu pro ochranu přírody a krajiny o nové
posouzení stavu topolů.
ZO bere na vědomí
Starosta informoval o postupné výměně vodoměrů v RD, začne se v lokalitě
Tošanůvky.
ZO bere na vědomí

Starosta ukončil zasedání v 19,05 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: M. Kohut _________________ E. Grygarová __________________
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U s n e s e n í z 21. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 31. 7. 2017
Návrhová komise: E. Bartečková, Š. Žuková

Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. Finanční dary – příloha č. 1
3. Rozpočtové opatření č. 5 – příloha č. 2

Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
4. Informaci o umístění značky „Obytná zóna“ na komunikaci u příjezdu k obecnímu úřadu
a oplocení vstupu z „dětského hřiště“ na tuto komunikaci
5. Informaci o provedeném měření hluku na silnici D48, které prokázalo překročení limitu
silničního hluku pro denní i noční dobu. Krajská hygienická stanice vyzvala ŘSD
k předložení návrhu protihlukových opatření, včetně termínu jejich realizace.
6. Informaci o polámaných topolech na hřišti po velkém větru a žádosti o posouzení stavu
topolů Agenturu pro ochranu přírody a krajiny
7. Informaci o postupné výměně starých vodoměrů v obci

V Dolních Tošanovicích dne 31. 7. 2017

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

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