Zápis z 23. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 13. 12. 2017
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, E. Bartečková (později), A. Škuta, S. Mitura, Š. Žuková, M.
Kohut, V. Pohludka, I. Stříž, E. Grygarová (později)
Hosté: 2 občané
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 17,05 hod.
Návrhová komise: M. Kohut, V. Pohludka
Ověřovatelé zápisu: I. Stříž, Š. Žuková
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zápis z jednání finančního výboru
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8009033/01, Dolní
Tošanovice, Hrachovina DTS, VNk, NNk
Žádosti o finanční dary, příspěvky
Návrh odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Rozpočet na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 8
Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn na období od 14.-31.12.2017
Seznámení s plánem inventur
Různé, pošta
a) Zápis z valné hromady SOPS ze dne 9. 11. 2017
b) Projekt WiFi4EU
c) Nabídka na umístění kontejneru na textil
d) Informace o připravených projektech
e) Poděkování Linky bezpečí
f) Informace o probíhající změně Územního plánu č. 1
g) Informace o výsledku vyhlášené výzvy na kácení topolů
h) Program a organizační Obecního plesu
Diskuze, závěr
Hlasování: všech 7 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 1. 11. 2017 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 7
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Ad 3) Zápis kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele s činností výboru v uplynulém
období a proběhlými kontrolami - příloha č. 1
ZO bere na vědomí
* v 17,10 přišla E. Grygarová
Ad 4) Zápis finančního výboru
Členka finančního výboru seznámila přítomné se zápisem ze schůzky finančního
výboru – příloha č. 2
ZO bere na vědomí
Ad 5) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8009033/01, Dolní
Tošanovice, Hrachovina DTS, VNk, NNk
Starosta nechal hlasovat o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8009033/01, Dolní Tošanovice, Hrachovina DTS, VNk, NNk.
Hlasování: pro 8
Ad 6) Žádosti o finanční dary, příspěvky

a) Starosta nechal hlasovat o schválení těchto finančních darů pro rok 2018:
TJ Tošanovice (ve 2.splátkách)

40.000 Kč
Hlasování: pro 8

Záchranná stanice Bartošovice

1.000 Kč
Hlasování: pro 8

Cvičení jógy

10.000 Kč
Hlasování: pro 8

Kroužek rukodělných aktivit

10.000 Kč
Hlasování: pro 7
Zdržel se: 1 (E. Grygarová)

b) Poté starosta nechal hlasovat o schválení finančního příspěvku (dotace) na
činnost v roce 2018 s vyúčtováním do 30. 11. 2018 pro Senior Club Tošanovice ve
výši 10.000 Kč
Hlasování: pro 8
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Ad 7) Návrh odměn zastupitelů dle nařízení vlády 318/2017 Sb.
Starosta předložil návrh odměn neuvolněných zastupitelů s účinností od 1. 1. 2018 a
nechal hlasovat o jejich schválení – příloha č. 3
Hlasování: pro 6
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Stříž, Grygarová)

* v 17,25 hod. odešel V. Pohludka
Ad 8) Rozpočet na rok 2018
Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 28. 11. 2017 do 13. 12. 2017. Starosta nechal hlasovat o
schválení rozpočtu na rok 2018
Hlasování: pro 7
Ad 9) Rozpočtové opatření č. 8
Starosta nechal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 8.
Hlasování: pro 7
Ad 10) Pověření starosty k provádění rozpočtových změn
Zastupitelé pověřují starostu k provádění rozpočtových změn v období od 14. 12. do
31. 12. 2017
Hlasování: pro 7
Ad 11) Seznámení s plánem inventur
Zastupitelé byli seznámeni s plánem inventur.
ZO bere na vědomí
Ad 12) Různé, pošta
a) Zápis z valné hromady SOPS ze dne 9. 11. 2017
* v 17,35 hod. přišla E. Bartečková
b)
c)
d)
e)
f)

Projekt WiFi4EU – zjistit podrobnosti
Nabídka na umístění kontejneru na textil – ano u OÚ
Informace o připravených projektech
Poděkování Linky bezpečí
Informace o probíhající změně ÚP č. 1 – dle požadavku MSK je potřeba
zapracovat nový záměr z pořizované Aktualizace Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, ve které je označen jako záměr PZ 14 – VTL plynovod
Libhošť (kompresorová stanice) – Třanovice (PZP). Nový koridor je nutné
zapracovat do výkresu energetiky a spojů, VPS a koordinačního výkresu.
ZO bere na vědomí
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g) Informace o výsledku vyhlášené výzvy na prodej topolů nastojato – není zájemce,
pouze dva zájemci mají zájem o odkoupení obchodovatelného dřeva, vzhledem
ke stáří a nevalné vitalitě topolů, dřeva vhodného k prodeji moc nebude. Starosta
navrhuje, že zajistí autorizovanou firmu k těžbě dřeva, zjistí aktuální cenové
nabídky obchodovatelného dřeva a zajistí prodej za nejvyšší nabídnutou cenu,
klestí rozdrtí a odveze pověřená firma, která se tímto zabývá. Zastupitelé
pověřují starostu obce k zajištění kácení a prodeje topolů a odstranění klestí
z topolů kolem hřiště.
Hlasování: pro 8
h) Organizační ples 3. 2. 2018
i)

Po proběhlé diskuzi nechal starosta hlasovat o poskytnutí finančního daru pro
Potraviny Jitka (Jitka Borisová) na provoz v roce 2018 ve výši 24.000 Kč (2.000 Kč
měsíčně)
Hlasování: pro 6
Proti: 2 (Stříž, Kohut)
Zdržel se: 1 (Mitura)

* v 18,30 přišel V. Pohludka
Ad 13) Diskuze, závěr
V diskuzi vystoupil J. D., který tradičně popřál všem přítomným hezké svátky a zhodnotil
dění v obci za uplynulé období.

Starosta ukončil zasedání v 18,50 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: I. Stříž _________________ Š. Žuková __________________
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U s n e s e n í z 23. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 13. 12. 2017
Návrhová komise: M. Kohut, V. Pohludka
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
23/2 Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
23/5 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8009033/01,
Dolní Tošanovice, Hrachovina DTS, VNk, NNk.
23/6a Finanční dary na činnost v roce 2018:
TJ Tošanovice
40.000 Kč
Záchranná stanice Bartošovice
1.000 Kč
Cvičení jógy
10.000 Kč
Kroužek rukodělných aktivit
10.000 Kč
23/6b Finanční příspěvek na činnost v roce 2018:
Senior Club Tošanovice
10.000 Kč
23/7 Výši odměn neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2018 dle přílohy č. 3
23/8 Rozpočet obce Dolní Tošanovice na rok 2018
23/9Rozpočtové opatření č. 8
23/10 Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn na období od 14.12.-31.12.2017
23/12i Finanční dar pro Potraviny Jitka (Jitka Borisová) ve výši 24.000 Kč na rok 2018
Zastupitelstvo obce b e r e

na vědomí :

23/3 Zprávu kontrolního výboru
23/4 Zprávu finančního výboru
23/11 Plán inventur
23/12f Informace o probíhající změně ÚP č. 1 – dle požadavku MSK je potřeba zapracovat
nový záměr z pořizované Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve
které je označen jako záměr PZ 14 – VTL plynovod Libhošť (kompresorová stanice) –
Třanovice (PZP). Nový koridor je nutné zapracovat do výkresu energetiky a spojů, VPS a
koordinačního výkresu.

V Dolních Tošanovicích dne 13. 12. 2017

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

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