Zápis z 9. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 11. 3. 2020

_________________________________ * * * ________________________________
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, Bohuslav Gongol, Alois
Škuta, Mojmír Kohut, Marta Janegová, Stanislav Mitura
Omluven: I. Stříž
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,00 hod.
Návrhová komise: E. Grygarová, M. Janegová
Ověřovatelé zápisu: B. Gongol, T. Bělík
Zapisovatelka: X. Starobová
Hlasování: všech 8 přítomných pro
Program:
1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn neomezeně v příjmové i
výdajové části rozpočtu obce Dolní Tošanovice, včetně financování, do 31. 12. 2020
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
IZ-12-8002005/01
5. Smlouva o zřízení inženýrské sítě – „Optická kabelová síť Horní, Dolní Tošanovice –
Etapa I“
6. Rozpočtové opatření č. 1/2020
7. Podání žádosti o dotaci na odhlučnění sálu a pořízení strojů a vybavení hasičské
zbrojnice z dotačního programu MAS Pobeskydí, z.s.
8. Různé, pošta
a) Faktura SOPS na 33.500 Kč
b) Dodatek č. 1/2020 SG STAVBY
c) Schválení zařazení obce do územní působnosti MAS Pobeskydí na programové
období 2021-2027
d) Aktualizace strategického plánu obce Dolní Tošanovice 2020+
e) Vyjádření k existenci sítí a vyjádření ke stavbě „Dolní Tošanovice 8120071506
přeložka NNk“
f) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
g) Dopravní nehoda – strom, řešení pojistné události
h) Smlouva Digis
i) Zápisy z valné hromady SOPS z 18.12.2019, 21.1.2020 a 18.2.2020
9. Diskuze, závěr
Hlasování: všech 8 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 16. 12. 2020 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 8
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Ad 3) Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn neomezeně v příjmové i
výdajové části rozpočtu, včetně financování
Starosta nechal hlasovat o pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn
neomezeně v příjmové i výdajové části rozpočtu obce Dolní Tošanovice od 12. 3. 2020 do
31. 12. 2020
Hlasování: pro 8
Ad 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
IZ-12-8002005/01
Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodě o umístění stavby IZ-12-8002005/01
Hlasování: pro 8
Ad 5) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Optická kabelová síť Horní, Dolní
Tošanovice – Etapa I“
Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
„Optická kabelová síť Horní, Dolní Tošanovice – Etapa I“
Hlasování: pro 8
Ad 6) Rozpočtové opatření č. 1/2020
Účetní seznámila zastupitelé s rozpočtovým opatřením č. 1/2020, poté nechal starosta
hlasovat o jeho schválení – příloha č. 1
Hlasování: pro 8
Ad 7) Podání žádostí o dotaci na odhlučnění sálu a pořízení strojů a vybavení hasičské
zbrojnice z dotačního programu MAS Pobeskydí, z.s.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci na odhlučnění sálu a pořízení
strojů a vybavení hasičské zbrojnice z dotačního programu MAS Pobeskydí, z.s.
Hlasování: pro 8
• v 16,36 odešel S. Mitura
Ad 8) Různé, pošta
a) faktura SOPS na částku 33.500 Kč, starosta nechal hlasovat o schválení úhrady
Hlasování: pro 7
b) Dodatek č. 1/2020 SG STAVBY ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – příloha
č. 2
Hlasování: pro 7
c) Starosta nechal hlasovat o schválení zařazení obce do územní působnosti MAS
Pobeskydí na programové období 2021 – 2027
Hlasování: pro 7
d) Starosta nechal hlasovat o aktualizaci strategického plánu obce Dolní Tošanovice
2020+
Hlasování: pro 7
e) Vyjádření k existenci sítí a vyjádření ke stavbě „Dolní Tošanovice 8120071506
přeložka NNk“ – zastupitelé souhlasí se stavbou technického vybavení – přeložka
zemního vedení NN
Hlasování: pro 7
f) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 – nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
ZO bere na vědomí
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g) Starosta podal informace o dopravní nehodě na katastru obce – řeší se pojistná
událost
h) Smlouva o dílo Digis č. DTO20_SOD – starosta nechal hlasovat o schválení
Hlasování: pro 7
i)

Zápisy z valné hromady SOPS ze dne 18.12.2019, 21.1.2020 a 18.2.2020
ZO bere na vědomí

Ad 9) Diskuze, závěr
V diskuzi vystoupil p. Smyček, který plánuje soukromou akci „vysvěcení pamětního
kříže“ a pamětní desky v místě, na kterém stávala kaple ze 17. století u místního zámku
Chlumských. Kaple měla být opravena a vysvěcena před několika lety u příležitosti výročí,
ovšem v této době hořela střecha zámku, která nebyla pojištěna a finance byly použity na její
opravu a z opravy kaple sešlo. U této příležitosti by opět chtěl poděkovat místním hasičům
za pomoc u požáru. Zdevastovaná kaple musela být stržena a na jejím místě bude postaven
již zmíněný kříž a pamětní deska. Z podnětu faráře p. Vetechy by bylo vhodné vysvětit kříž
u příležitosti Cyrilometodějské mše svaté v místní kapli u Chechlůvky, která proběhne dne 4.
7. 2020. Po mši by přítomní putovali k zámku Chlumských, kde by byl kříž vysvěcen. Bude
rád, když zastupitelé vezmou tuto akci na vědomí, a věří v jejich součinnost a požaduje
určení kontaktní osoby, která se bude podílet na organizaci a programu. Starosta sdělil, že
obec bude určitě tuto akci podporovat.
Dále v diskuzi vystoupila p. Grygarová, která požaduje opravu chodníčku mezi
obecním úřadem a p. Burianem (směr hřiště), navrhuje zpevnění celé plochy zámkovou
dlažbou. Starosta sdělil, že nechá chodník dosypat, po dohodě s majiteli pozemků, které se
nacházejí pod chodníčkem, zatím s nimi o tom ještě nejednal. Místostarosta doporučuje
obnovit chodník zámkovou dlažbou.
P. Grygarová ještě měla dotaz, jestli už starosta řešil s p. Jochimem nerovnosti
povrchů pozemků, které zůstaly po zakopání optických kabelů, starosta sdělil, že zatím ne,
ale bude s ním jednat v nejbližší době.
P. Janegová sdělila, že z důvodu zakoupení cvičebních pomůcek pro jógu, které
mohou být používány i pro „zdravotní cvičení“ provozované p. Georgiadisem, byly
navýšeny náklady na provoz a finanční příspěvek od obce není dostačující a bude muset
přistoupit k vybírání poplatku za cvičení jógy. Zastupitelé se shodli, že vzhledem k tomu, že
cvičení jógy, stejně jako kroužek rukodělných aktivit, byly vždy pro občany obce zdarma,
obec tyto cvičební pomůcky uhradí. Protože zastupitelé podporují všechny kulturní,
sportovní a jiné aktivity, které slouží pro občany obce, je zde možnost na základě rozpočtu a
zdůvodnění, požádat o navýšení příspěvku.
Závěr:
Starosta obce ukončil zasedání v 16,55 hod.

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: B. Gongol _________________ T. Bělík _________________
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U s n e s e n í z 9. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 11. 3. 2020
Návrhová komise:

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

9/2 kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
9/3 pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn neomezeně v příjmové i
výdajové části rozpočtu obce Dolní Tošanovice, včetně financování od 12.3. do 31.12.2020
9/4 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IZ12-8002005/01
9/5 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Optická kabelová síť Horní, Dolní
Tošanovice – Etapa I“
9/6 Rozpočtové opatření č. 1/2020 – příloha č. 1
9/7 Podání žádosti o dotaci na odhlučnění sálu a pořízení strojů a vybavení hasičské
zbrojnice z MAS Pobeskydí, z.s.
9/8a úhradu faktury SOPS na 33.500 Kč
9/8b dodatek č. 1/2020 SG STAVBY ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – příloha č. 2
9/8c zařazení obce do územní působnosti MAS Pobeskydí na programové období 2021-2027
9/8d aktualizaci Strategického plánu obce Dolní Tošanovice 2020+
9/8e stavbu „Dolní Tošanovice 8120071506 přeložka NNk“
9/8h Smlouvu o dílo Digis č. DTO20_SOD

Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
9/8f Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 – nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
9/8i Zápisy z valné hromady SOPS ze dne 18.12.2019, 21.1.2020 a 18.2.2020

V Dolních Tošanovicích dne 11. 3. 2020

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

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