Zápis z 8. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 16. 12. 2019

_________________________________ * * * ________________________________
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, Bohuslav Gongol, Alois
Škuta, Ivo Stříž, Mojmír Kohut, Marta Janegová, Stanislav Mitura
Hosté: p. Labuda, p. Labudová, p. Georgiadis, p. Klusová, p. Koňařík
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,00 hod.
Návrhová komise: A. Škuta, S. Mitura
Ověřovatelé zápisu: M. Janegová, 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.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Prodej části pozemku parc. č. 1550/1 (nově 1550/3) k.ú. Dolní Tošanovice
Pronájem části pozemku parc. č. 947/1 k. ú. Dolní Tošanovice
Pronájem nebytových prostor v budově čp. 22
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Dodatek č. 11 k mandátní smlouvě Nehlsen Třinec
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - odpady
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – místní poplatky
Dotační program „Domovní ČOV“
Podání žádosti o dotaci z programu „POV MSK 2020“ (multifunkční hřiště)
Podání žádosti o dotaci z MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova – 117D8210H
„Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasívního odpočinku“
Návrh na navýšení odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2020
Žádosti o finanční dary
a) Cvičení jógy 10.000 Kč
b) Kroužek rukodělných aktivit 10.000 Kč
c) TJ Tošanovice 50.000 Kč
d) SCT Tošanovice 15.000 Kč
e) Zdravotní cvičení 10.000 Kč
f) Mateřská škola Horní Tošanovice 5.000 Kč
g) Klub českých turistů 30.000 Kč
h) Záchranná stanice Bartošovice 3.000 Kč
i) Hospic Strom života 5.000 Kč
Poplatek za nájem kulturního sálu obecního úřadu
Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2021-2022
Různé, pošta
a) Žádost o povolení k výstavbě cesty na pozemku parc. č. 943/17 k. ú. Dolní
Tošanovice (Koňaříkovi)
b) Zabezpečení obecního úřadu – kamerový systém
c) Plán inventur na rok 2019
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d) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
e) Výpověď ze smlouvy – Kohut Trade Company k 31. 12. 2019
f) Zápis z členské schůze SPOV z 17. 10. 2019
g) Nahrávání zasedání zastupitelstva na diktafon
22. 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
Referentka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 30. 9. 2019 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 9
Ad 3) Prodej části pozemku parc. č. 1550/1 k. ú. Dolní Tošanovice (nově 1550/3)
Starosta předložil návrh kupní smlouvy na prodej pozemku nově 1550/3 k.ú. Dolní
Tošanovice, kupující R. Baroch. P. Škuta upozornil, že zatím nebyly provedeny terénní
úpravy, které byly s kupujícím dohodnuty – starosta zašle písemné upozornění. Poté nechal
starosta hlasovat o prodeji pozemku 1550/3 k. ú. Dolní Tošanovice o výměre 39 m2 – příloha
č. 1,
Hlasování: pro 9
Ad 4) Pronájem části pozemku parc. č. 947/1 k.ú. Dolní Tošanovice
Starosta nechal hlasovat o schválení pronájmu části pozemku 947/1 k.ú. Dolní
Tošanovice firmě SG STAVBY, záměr byl zveřejněn od 19. 11. do 6. 12. 2019, poté bude
zveřejněn záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor s firmou SG
STAVBY – příloha č. 2
Hlasování: pro 9
Ad 5) Pronájem nebytových prostor v budově čp. 22
Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově
čp. 22, záměr byl zveřejněn od 4. 11. do 2. 12. 2019 p. Georgiadisovi od 1. 2. 2019 – příloha č. 3
Hlasování: pro 9
Ad 6) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor se zabýval kontrolou hospodaření a čerpání rozpočtu za uplynulé
období, přípravou rozpočtu na rok 2020, kdy mimo jiné navrhuje realizaci odhlučnění
kulturního sálu OÚ do částky 100 tis. Kč, nákup koberce do chodby OÚ, realizaci opravy
sociálních zařízení v budově čp. 22 do částky max. 300 tis. Kč. Dále navrhuje výši podpory na
domovní ČOV ve výši 500 tis. Kč ročně a 30 tis. Kč na 1 RD. Doporučuje navýšení částky za
pronájem kulturního sálu OÚ – příloha č. 4
ZO bere na vědomí
Ad 7) Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru přednesl zápis z jednání kontrolního výboru, kdy
proběhla kontrola plnění úkolů ze zasedání dne 13.5.2019, 24.6.2019, 2.9.2019 a 30.9.2019 –
příloha č. 5
ZO bere na vědomí
Ad 8) Dodatek č. 11 k mandátní smlouvě - Nehlsen Třinec
Starosta seznámil přítomné s navrženým navýšením ceny za svoz odpadů firmou
Nehlsen Třinec a nechal hlasovat o Dodatku č. 11 k mandátní smlouvě – příloha č. 6
Hlasování: pro 9
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Ad 9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta nechal hlasovat o schválení OZV 1/2019, která řeší navýšení poplatku za
odpady na 600 Kč na osobu a rok, s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: pro 9
Ad 10) Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místních poplatcích
Starosta nechal hlasovat o schválení OZV 2/2019, která mimo jiné řeší navýšení
poplatku z pobytu na 15 Kč za osobu, s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: pro 9
Ad 11) Dotační program „Domovní ČOV“
Starosta nechal hlasovat o schválení dotačního programu na výstavbu domovních
čistíren odpadních vod z rozpočtu obce pro období 2020 – 2025 s názvem „Domovní ČOV“ –
příloha č. 7
Hlasování: pro 9
Ad 12) Podání žádosti o dotaci z programu „POV MSK 2020“
Starosta nechal hlasovat o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci „tenisového kurtu“ na
multifunkční hřiště z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2020“
Hlasování: pro 9
Ad 13) Podání žádosti o dotaci z programu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
Starosta nechal hlasovat o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci „tenisového kurtu“ na
multifunkční hřiště z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „117d8210H –
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasívního odpočinku“
Hlasování: pro 9
Ad 14) Návrh na navýšení odměn členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2020
Starosta nechal hlasovat o navýšení odměn členů zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2020:
Starosta:
24.000 Kč
Místostarosta:
9.000 Kč
Předseda výboru:
2.200 Kč
Člen výboru:
1.320 Kč
Člen zastupitelstva:
1.100 Kč
Hlasování: pro 7
Zdrželi se: 2 (Stříž, Grygarová)
Ad 15) Žádosti o finanční dary na rok 2020
Starosta představil žádosti o finanční dary a příspěvky na rok 2020 a po diskuzi nechal
jednotlivě hlasovat o jejich schválení:
a) cvičení jógy, M. Janegová – 10.000 Kč
Hlasování: pro 9
b) Kroužek rukodělných aktivit, E. Grygarová – 10.000 Kč
Hlasování: pro 9
c) TJ Tošanovice, T. Bělík – 50.000 Kč
Hlasování: pro 9
d) SCT Tošanovice – 15.000 Kč
Hlasování: pro 9
e) Zdravotní cvičení, P. Georgidias – 10.000 Kč
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Hlasování: pro 9
f) Mateřská škola Horní Tošanovice – N. Soldanová, K. Labudová – 5.000 Kč
Hlasování: pro 8
Zdržel se: 1 (Blabla)
g) Klub českých turistů, Chata Prašivá – 3.000 Kč

Hlasování: pro 7
Proti: 1 (Stříž)
Zdržel se: 1 (Bělík)

h) Záchranná stanice Bartošovice – zamítnutí poskytnutí finančního daru
Hlasování: pro 9
i) Hospic Strom života – finanční příspěvek – 1.000 Kč
Hlasování: pro 8
Zdržel se: 1 (Janegová)
Ad 16) Poplatek za nájem kulturního sálu OÚ
Starosta nechal hlasovat o navýšení ceny za pronájem kulturního sálu obecního úřadu od
1. 1. 2019 za „akci“: místní občané 1.000 Kč
Ostatní
1.500 Kč
Hlasování: pro 9
Ad 17) Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 6/2019
Starosta informoval zastupitele o provedeném RO č. 6/2019 – příloha č. 8

ZO bere na vědomí

Ad 18) Rozpočtové opatření č. 7/2019
Starosta nechal hlasovat o navrženém Rozpočtovém opatření č. 7/2019 – příloha č. 9
Hlasování: pro 9
Ad 19) Rozpočet na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 4. 11. do 16. 12. 2019, starosta nechal hlasovat
o jeho schválení – příloha č. 10
Hlasování: pro 9
Ad 20) Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn 4. 11. do 16. 12. 2019, starosta nechal
hlasovat o jeho schválení – příloha č. 11
Hlasování: pro 9
Ad 21) Různé, pošta
a) Žádost o povolení k výstavbě cesty na pozemku parc. č. 943/17 k.ú. Dolní Tošanovice
– manželé Koňaříkovik -žádají o povolení k vybudování cesty v délce 50 m a šířce 2,5
m, která bude navazovat na stávající komunikaci ze směru od „letiště“, vzhledem
k tomu, že na tuto komunikaci navazuje sjezd k RD p. Majdlocha (v současné době ve
výstavbě), tato komunikace může být napojena na tento sjezd. Starosta souhlasí
s prodloužením cesty, po výstavbě nechá obecní komunikaci opravit a rozšířit mostek
u vjezdu, vjezd mezi ploty z opačné strany není vhodný. P Stříž měl dotaz, co nato p.
Majdloch, kterému se prodloužení této komunikace zamítlo a navrhl, že se tedy může
udělat komunikace 943/17 úplně průjezdná s výjezdem mezi ploty, toto starosta
zamítl. P. Bělík se byl podívat na místě, a dle jeho názoru není vjezd mezi ploty pro
příjezd k RD vhodný. P B. Gongol sdělil, že projel průjezd mezi ploty s nákladním
autem a nedá se tam s nákladními auty jezdit. Jako další důvody nevhodného
průjezdu bylo, že zde neprojede těžká hasičská technika, „polámou“ se optické
kabely vedoucí k RD p. Šprocha, a jiné. P. Starobová měla dotaz, zda budou
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Koňaříkovi přibližovat popelnici na vývoz odpadu také k letišti v délce 150 m nebo
mezi ploty v délce 40 m, starosta odpověděl, že k letišti. Následující dotaz byl
k vyhrnování sněhu, kde se bude traktor při vyhrnování točit – bylo zodpovězeno, že
traktor bude od Koňaříků zpět couvat. Poté starosta nechal hlasovat o povolení
k prodloužení komunikace na pozemku 943/17 k. ú. Dolní Tošanovice ze směru od
letiště, s dodržením všech zákonných náležitostí (právo stavby, vynětí ze ZPF, atd.)
Hlasování: pro 9
b) Starosta představil nabídku na zabezpečení obecních budov kamerovým systémem,
včetně nabídky pro občany (Zabezpeč svůj dům), po diskuzi nechal hlasovat o
pořízení kamerového systému.
Hlasování: pro 9
c) Plán inventur na rok 2019
ZO bere na vědomí
d) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
ZO bere na vědomí
e) Výpověď smlouvy o pronájmu – Kohut Trade Company k 31. 12. 2019
ZO bere na vědomí
f) Zápis z členské schůze SPOV ze 17. 10. 2019
g) Návrh p. Labudy na pořízení zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva obce –
starosta nechal hlasovat o pořízení zařízení k nahrávání (diktafon)
Hlasování: pro 9
Ad 22) Diskuze, závěr
V diskuzi si vzal slovo starosta, který informoval přítomné o projektu „Pasívní domy Dolní
Tošanovice“, kdy v současné době probíhá výstavba komunikace (bylo prodlouženo
stavební povolení), povolení na výstavbu rodinných domů zatím není.
P. Labuda vznesl dotaz, kdo udělil souhlas k tomu, aby starosta podepsal „Žádost o souhlas
se stavbou Pasívní domy DT“, starosta odpověděl, že je pověřen jako zastupitel jednající za
obec ohledně územního plánování a ze zákona. P. Labudová apelovala na zastupitele, zda
s touto stavbou oni souhlasí. Starosta sdělil, že pokud si někdo myslí, že porušil zákon, ať
podá trestní oznámení. P. Labudová se tázala, zda mají zastupitelé zájem o podepsaný
dokument, že by zastupitelé měli vědět o všem, co se stavby týká. Dle jejího názoru není
stavba v souladu s územním plánem obce, plánovaná stavba převyšuje okolní zástavbu,
která není ve výšce 11 metrů. Občané bydlící v blízkosti plánované výstavby nepožadují nic
jiného, než snížení výšky plánovaných staveb a zastupitelé by měli podpořit občany a proti
plánovanému záměru výstavby se ohradit.
Starosta sdělil, že dle jeho názoru je tato plánovaná výstavba projekt, který nabízí komplexní
řešení, tj. společně s výstavbou RD odvodnění pozemků,
kanalizace, vybudování
komunikace a zokruhování vodovodního řadu „Chechlůvka“, aby nebyli nízkým tlakem
vody omezování starousedlíci.
Závěr:
Starosta obce ukončil zasedání v 18,20 hod.

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: M. Janegová _________________ M. Kohut _________________
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U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 16. 12. 2019
Návrhová komise:

A. Škuta, S. Mitura
Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :

8/2 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
8/3 prodej pozemku 1550/3 k. ú. Dolní Tošanovice o výměre 39 m2 – příloha č. 1
8/4 pronájem části pozemku 947/1 k.ú. Dolní Tošanovice firmě SG STAVBY, záměr byl
zveřejněn od 19. 11. do 6. 12. 2019, bude zveřejněn záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o
pronájmu nebytových prostor s firmou SG STAVBY – příloha č. 2
8/5 Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově čp. 22, záměr byl zveřejněn od 4. 11. do
2. 12. 2019 p. Georgiadisovi od 1. 2. 2019 – příloha č. 3
8/8 Dodatkek č. 11 k mandátní smlouvě za svoz odpadů – příloha č. 6
8/9 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8/10 Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místních poplatcích
8/11 dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu obce pro
období 2020 – 2025 s názvem „Domovní ČOV“ – příloha č. 7
8/12 podání žádosti o dotaci na rekonstrukci „tenisového kurtu“ na multifunkční hřiště z
dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“
8/13 podání žádosti o dotaci na rekonstrukci „tenisového kurtu“ na multifunkční hřiště z
dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „117d8210H – Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasívního odpočinku“
8/14 navýšení odměn členů zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2020:
Starosta:
24.000 Kč
Místostarosta:
9.000 Kč
Předseda výboru:
2.200 Kč
Člen výboru:
1.320 Kč
Člen zastupitelstva:
1.100 Kč
8/15 finanční dary a příspěvky na rok 2020:
a) cvičení jógy, M. Janegová – 10.000 Kč
b) Kroužek rukodělných aktivit, E. Grygarová – 10.000 Kč
c) TJ Tošanovice, T. Bělík – 50.000 Kč
d) SCT Tošanovice – 15.000 Kč
e) Zdravotní cvičení, P. Georgidias – 10.000 Kč
f) Mateřská škola Horní Tošanovice, N. Soldanová, K. Labudová – 5.000 Kč
g) Klub českých turistů, Chata Prašivá – 3.000 Kč
h) Záchranná stanice Bartošovice – zamítnutí poskytnutí finančního daru
i) Hospic Strom života – 1.000 Kč
8/16 navýšení ceny za pronájem kulturního sálu obecního úřadu od 1. 1. 2020 za „akci“:
místní občané 1.000 Kč
ostatní
1.500 Kč
8/18 Rozpočtové opatření č. 7/2019 - příloha č. 9
8/19 Rozpočet na rok 2020 - příloha č. 10
8/20 Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 - příloha č. 11
8/21a povoluje prodloužení komunikace na pozemku 943/17 k. ú. Dolní Tošanovice ze
směru od letiště, s dodržením všech zákonných náležitostí (právo stavby, vynětí ze ZPF..)
8/21b zabezpečení obecních budov kamerovým systémem, včetně nabídky pro občany
(Zabezpeč svůj dům)
8/21g pořízení zařízení k nahrávání (diktafon) zvukového záznamu ze zasedání
zastupitelstev obce
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Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
8/6 Zprávu finančního výboru – příloha č. 4
8/7 Zprávu kontrolního výboru – příloha č. 5
8/17 Rozpočtové opatření č. 6/2019 – příloha č. 8
8/21c Plán inventur na rok 2019
8/21d Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
8/21e Výpověď smlouvy o pronájmu – Kohut Trade Company k 31. 12. 2019

V Dolních Tošanovicích dne 16. 12. 2019

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

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