Zápis z 22. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 1. 11. 2017
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, E. Bartečková, A. Škuta, S. Mitura, Š. Žuková, M. Kohut, V.
Pohludka, I. Stříž
Omluvena: E. Grygarová
Hosté: J. Javorský
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 17,05 hod.
Návrhová komise: Š. Žuková, S. Mitura
Ověřovatelé zápisu: V. Pohludka, E. Bartečková
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor
Žádosti o poskytnutí finančního daru, dotace
a) Chata Prašivá 15.000 Kč na stavbu ekologických WC
b) Potraviny Jitka na náklady provozu obchodu
c) Faunapark Frýdek-Místek
d) Na zajištění akce „Rozsvícení vánočního stromu“
5. Různé, pošta
a) Cenová nabídka na rozšíření veřejného osvětlení Poleniny
b) Organizační akce „Rozsvícení vánočního stromu s adventním koncertem“
c) Informace – domovní ČOV
d) Zápis z valné hromady SOPS
6. Rozpočtové opatření č. 7
7. Diskuze, závěr
Hlasování: všech 7 přítomných pro
* v 17,10 hod. přišel M. Kohut
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 11. 10. 2017 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 8
Ad 3) Smlouvy o pronájmu nebytových prostor
a) Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 3/2017 od 1. 11. 2017, záměr zveřejněn od 3.
10. 2017 do 31. 10. 2017 - viz. příloha č. 1
Hlasování: pro 8
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b) Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 4/2017 od 1. 11. 2017, záměr zveřejněn od 3.
10. 2017 do 31. 10. 2017 - viz. příloha č. 2
Hlasování: pro 8

Ad 4) Žádosti o poskytnutí finančního daru, dotace
a) Žádost o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na realizaci nových veřejných
ekologických WC a nové elektrické přípojky pro studnu zásobující vodou horskou
chatu Prašivá. Po diskuzi starosta nechal hlasovat o zamítnutí podpory.
Hlasování: pro 8
b) Žádost o poskytnutí měsíčního finančního daru na náklady provozu Potraviny Jitka,
po diskuzi nechal starosta hlasovat o poskytnutí finančním daru pro rok 2017 ve
výši 7.000 Kč, rok 2018 bude řešen v souvislosti s přípravou rozpočtu.
Hlasování: pro 8
c) Žádost o poskytnutí finančního daru pro projekt obnovy Faunaparku ve FrýdkuMístku, po diskuzi starosta nechal hlasovat o zamítnutí daru.
Hlasování: pro 8
d) Starosta nechal hlasovat o poskytnutí finančního daru Kroužku rukodělných aktivit
zajištění akce „Adventní koncert s rozsvícením vánočního stromu “ ve výši 10.000 Kč.
Hlasování: pro 8
* v 17,45 hod. odešel I. Stříž
Ad 5) Různé, pošta
a) Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na rozšíření veřejného osvětlení
v lokalitě Poleniny, protože nebylo z důvodu nezájmu občanů realizováno
rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě „Šílené údolí“, proběhne realizace na
Poleninách.
ZO bere na vědomí
b) Organizační akce „Adventní koncert s rozsvícením vánočního stromu“
c) Starosta informoval, že bylo zadáno zpracování dalších HG posudků a projektů,
potřebný počet žadatelů se pomalu naplňuje.
d) Zastupitelé byli seznámeni s obsahem Zápisu z valné hromady SOPS z 18.10.2017

e) Starosta informoval o provedené opravě místních komunikací na Poleninách
ZO bere na vědomí
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Ad 6) Rozpočtové opatření č. 7
Starosta nechal hlasovat o schválení předloženého rozpočtového opatření č. 7
Hlasování: pro 7
Ad 7) Diskuze, závěr
Starosta otevřel diskuzi na téma členství obce Dolní Tošanovice ve Sdružení obcí
povodí Stonávky (dále jen SOPS), kdy zastupitelé na posledním zasedání zamítli účast ve
dvou projektech. Z diskuze vyplynulo, že zastupitelé mají zájem nadále ve SOPS zůstat, ale
není nutné se účastnit všech projektů. Do budoucna budou zastupitelé prokazatelně
seznamováni se zápisy z Valné hromady SOPS, aby byli předem informováni, kterých
projektů má SOPS zájem se účastnit.
Dále starosta informoval, že bude opět podána žádost o dotaci na přeměnu
antukového hřiště na multifunkční, a také že bude podána žádost o dotaci na opravu místní
komunikace směr Tošanůvky, kde se nám již podařilo na daném úseku vykoupit všechny
pozemky.
Starosta pochválil spolupráci spolkové činnosti, která by měla nadále pokračovat.
Š. Žuková vznesla dotaz, kdy se budou měnit vodoměry ? Starosta odpověděl, že
písemný požadavek firma Voznica obdržela, ale z důvodu zaneprázdněnosti provede
výměnu v zimních měsících.

Starosta ukončil zasedání v 18,45 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: V. Pohludka _________________ E. Bartečková __________________
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U s n e s e n í z 23. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 1. 11. 2017
Návrhová komise: Š. Žuková, S. Mitura

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
22/2 Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
22/3a Smlouvu o nájmu nebytových prostor 3/2017 od 1. 11. 2017
22/3b Smlouvu o nájmu nebytových prostor 4/2017 od 1. 11. 2017
22/4b Poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč pro Potraviny Jitka
22/4d Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Kroužku rukodělných aktivit na
zajištění akce „Adventní koncert s rozsvícením vánočního stromu“
22/6 Rozpočtové opatření č. 7/2017
Zastupitelstvo obce b e r e

na vědomí :

22/5a realizaci rozšíření veřejného osvětlení na Poleninách
22/5e informaci o provedené opravě místních komunikací na Poleninách
Zastupitelstvo obce b e r e

zamítá :

22/4a Poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro chatu Prašivá
22/4c Poskytnutí finančního daru na projekt obnovy Faunaparku Frýdek-Místek

V Dolních Tošanovicích dne 1. 11. 2017

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

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