Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 13. 5. 2019
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, Marta Janegová, Ivo Stříž,
Bohuslav Gongol, Stanislav Mitura, Mojmír Kohut, Alois Škuta
Hosté: J. Javorský
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,00 hod.
Návrhová komise: M. Janegová, B. Gongol
Ověřovatelé zápisu: T. Bělík, M. Kohut
Zapisovatelka: X. Starobová
Hlasování: všech 9 přítomných pro
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
Smlouva o dílo - Digis
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Pavel Jochim
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-8024067/VB002
Člen dozorčí rady Stonax
Cenové nabídky na opravu sociálních zařízení v bývalé škole, budova čp. 22
Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Tošanovice (2015-2019)
Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2018
Účetní závěrka obce k 31. 12. 2018
Žádosti o finanční dary
a) Linka bezpečí
b) Český svaz včelařů, ZO Hnojník
c) Šantala Fest Kamenité 2019
d) Klub Radost Prostějov
e) BONA HELPO Frýdek-Místek
f) Pohárová soutěž SDH o pohár zastupitelstva obce
g) TJ Tošanovice akce Staré gardy
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Různé, pošta
a) Informace o zastavění pozemků „za hřištěm“
b) Informace o plánované odpočívce Dobratice u D48
c) Program akce Loučení s létem
d) Organizační vaječina
e) Informace o škodní události poryvem větru – střecha škola
f) Vyjádření ke stavbě RD a vodovodní přípojka pozemek parc. č. 815/18
Diskuze, závěr
Hlasování: všech 9 přítomných pro

Ad 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu
-

viz. výše (splněno)
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Ad 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Referentka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 26. 2. 2019 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 9
Ad 3) Smlouva o dílo - Digis
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem Smlouvy o dílo na údržbu a rozvoj GIS obce
pro rok 2019, poté nechal hlasovat o jejím schválení.
Hlasování: pro 9
Ad 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Pavel Jochim
Starosta přednesl Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a žádost o
souhlas s umístěním telekomunikační stavby na stavbu „Přípojka OK Moravec“, poté nechal
hlasovat o schválení smlouvy
Hlasování: pro 9
Ad 5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IP-12-8024067/VB002
Starosta přednesl Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-8024068/VB002 (Kotala), poté nechal hlasovat o schválení
smlouvy
Hlasování: pro 9
Ad 6) Člen dozorčí rady Stonax
Starosta informoval přítomné, že je nutné schválit nového člena dozorčí rady Stonax,
v současné době již několik let tuto funkci vykonává a rád by v této činnosti pokračoval, jiný
kandidát nebyl navržen, proto proběhlo hlasování o členu dozorčí rady: Pavlu Blablovi
Hlasování: pro 8
Zdržel se: 1 (Blabla)
Ad 7) Cenové nabídky na opravu sociálních zařízení v bývalé škole, budova čp. 22
Starosta oslovil tři firmy, doručeny byly 2 cenové nabídky, ovšem rozpočty se lišily v
obsahu prací, proto je není možné srovnávat. Po diskuzi bylo dohodnuto, že starosta osloví
ještě další firmy, a všem firmám, které mají o tyto práce zájem, bude zaslán „slepý rozpočet“
tak, aby na příští zasedání mohly být předloženy nové cenové nabídky.
Ad 8) Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Tošanovice (2015-2019)
Zastupitelstvo obce projednalo Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní
Tošanovice (za uplynulé období 2015-2019), včetně důvodové zprávy zpracované
pořizovatelem.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Dolní Tošanovice (za uplynulé období
2015-2019)
Hlasování: pro 9
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Ad 9) Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 13. 3. 2019 do 13. 5. 2019, zastupitelstvo
obce schvaluje závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Hlasování: pro 9
Ad 10) Účetní závěrka k 31. 12. 2018
Starosta nechal hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2018
Hlasování: pro 9
Ad 11) Žádosti o finanční dary
a) Linka bezpečí – návrh p. Grygarové 1.000 Kč
Hlasování: pro 1
Proti: 8
b) Český svaz včelařů, ZO Hnojník – návrh na poskytnutí finančního daru ve výši
2.500 Kč
Hlasování: pro 9
c) Šantala Fest Kamenité 2019 – hlasování o zamítnutí daru

Hlasování: pro 9

d) Klub Radost Prostějov – hlasování o zamítnutí daru
Hlasování: pro 9
e) BONA HELPO Frýdek-Místek – hlasování o zamítnutí daru
Hlasování: pro 9
f) Pohárová soutěž SDH o pohár zastupitelstva obce Dolní Tošanovice – návrh na
poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč
Hlasování: pro 9
g) TJ Tošanovice na akci Staré gardy– návrh na poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč
Hlasování: pro 9
Ad 12) Rozpočtové opatření č. 2/2019
Starosta nechal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 2/2019
Hlasování: pro 9
Ad 13) Různé, pošta
a) Zastupitelé byli seznámeni s konečnou verzí zastavovací studie – výstavba
v lokalitě Chechlůvka „za hřištěm“ (zastavitelná plocha Z7) – bez připomínek
ZO bere na vědomí
b) Starosta informoval zastupitele o akci „D48 Dálniční odpočívky - 1 vlna –
Dobratice“ (odpočívka pro 60 kamiónů, občerstvení, čerpací stanice PHM)
ZO bere na vědomí
c) Program akce Loučení s létem
d) Organizační – smažení vaječiny 7. 6. 2019
e) Informace o škodní události poryvem větru – střecha budovy pč. 22
3

f) Vyjádření ke stavbě RD a vodovodní přípojky pozemek parc. č. 815/18 –
zastupitelé se shodli, že napojení budoucích RD v této lokalitě si musí řešit
budoucí vlastníci RD dohodou a na vlastní náklady
g) Informace o možnosti výstavby dotovaných sociálních bytů na půdě budovy čp.
22 (bývalá škola), starosta by upřednostnil umístění těchto bytů v budově čp. 36
(prodejna potravin), po diskuzi zastupitelé pověřili starostu obce k zajištění
odborného posudku, zda je možná výstavba bytů v podkroví budovy čp. 22
z důvodu statiky, atd. a zjištění možností dotačního financování této výstavby.
V této souvislosti starosta také zjistí, zda má provozovatelka prodejny potravin
(budova čp. 36) nadále zájem tento obchod provozovat, a za jakých podmínek
(finanční situace), příp. zda je jiný zájemce o pronájem obchodu.

Ad 14) Diskuze, závěr
Připomínku ohledně třídění odpadů domácnostmi s čárovými kódy (ISNO) měla p.
Janegová, zda by nebylo vhodné toto třídění zavést i u nás, jako motivaci, aby občané
odpady lépe třídili. Starosta sdělil, že k této věci nemá připravené podklady, a v třídění
odpadů se umísťujeme na předních místech. Nicméně připraví podklady na příští zasedání.

Závěr:
Starosta obce ukončil zasedání v 17,40 hod.
Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: T. Bělík _________________ M. Kohut __________________
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U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 13. 5. 2019
Návrhová komise:

M. Janegová, B. Gongol
Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :

4/2 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4/3 Smlouvu o dílo na údržbu a rozvoj GIS obce pro rok 2019
4/4 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a žádost o souhlas s umístěním
telekomunikační stavby na stavbu „Přípojka OK Moravec“
4/5 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP-12-8024068/VB002 (Kotala)
4/6 člena dozorčí rady Stonax Pavla Blablu
4/8 Zastupitelstvo obce projednalo Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní
Tošanovice (za uplynulé období 2015-2019), včetně důvodové zprávy zpracované
pořizovatelem.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Dolní Tošanovice (za uplynulé období
2015-2019)
4/9 Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
4/10 Účetní závěrku k 31. 12. 2018
4/11b Finanční dar pro Český svaz včelařů, ZO Hnojník ve výši 2.500 Kč
4/11f Finanční dar pro SDH Dolní Tošanovice na pohárovou soutěž o pohár zastupitelstva
obce ve výši 8.000 Kč
4/11g Finanční dar pro TJ Tošanovice na akci Staré gardy ve výši 5.000 Kč
4/12 Rozpočtové opatření č. 2/2019
Čl.II.) Zastupitelstvo obce z a m í t á :
4/11a Finanční dar pro Linku bezpečí
4/11c Finanční dar pro Šantala Fest Kamenité 2019
4/11d Finanční dar pro Klub Radost Prostějov
4/11e Finanční dar pro BONA HELPO Frýdek-Místek
Čl.III.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
4/13a konečnou verzi zastavovací studie – výstavba v lokalitě Chechlůvka „za hřištěm“
(zastavitelná plocha Z7) – bez připomínek
4/13b informaci o akci „D48 Dálniční odpočívky - 1 vlna – Dobratice“ (odpočívka pro 60
kamiónů, občerstvení, čerpací stanice PHM)
V Dolních Tošanovicích dne 13. 5. 2019

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

….…….....……………………..
Alois Š k u t a
místostarosta
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