Zpravodaj obce Dolní Tošanovice
* * * s r p e n 2015 * * *

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 7. 2015
Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. Smlouvu o dílo s firmou SG STAVBY, IČO: 02166283 na
realizaci stavby „Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77“ za cenu
706.884,- Kč, včetně DPH
3. Příkazní smlouvu s firmou D.P.R. Management, IČO:
28612779 na Výkon technického dozoru stavebníka a činnost
koordinátora BOZP na akci „Zateplení klubovny a šaten TJ čp.
77“ za cenu 18.150,- Kč, včetně DPH
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-128016379/2
5. Smlouvu o právu provést stavbu – parc. č. 1548/1 k.ú.
Dolní Tošanovice
6. Rozpočtové opatření č. 2
7. Vypracování projektu na posílení vodovodního řádu v
lokalitě Poleniny a podání žádosti o dotaci z „Programu na
přípravu projektové dokumentace“
8. Pořízení změny Územního plánu v roce 2016
Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1. Zprávu finančního výboru

Finanční výbor vypracoval rozpočtové opatření č. 2, z
důvodu dostatečného množství finančních prostředků na
běžném účtu obce není nutné zajištění financování stavební
akce „Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77“ úvěrem. Daňové
příjmy jsou oproti loňskému roku stále nižší o cca 190tisíc Kč.
Dále finanční výbor navrhl navýšení místního poplatku
za psy od roku 2016, zastupitelé upozornili na volně
pobíhající psy, majitelé psů neuklízejí psí extrementy,
obtěžování sousedů psím štěkotem – občané budou
upozorněni ve Zpravodaji.
Kontrola úhrady přijatých faktur, byly uhrazeny
všechny faktury do data splatnosti, kromě faktury SOPS na
poradenství a informační systém, vzhledem k tomu, že na
tento účel SOPS obdržely dotaci ve výši 150tisíc Kč, navrhuje
finanční výbor zjistit, zda budou o tuto částku kráceny podíly
jednotlivých obcí.
Zájezd ZAHRADA VEŽKY U KROMĚŘÍŽE – PODZIM 2015
Zájezd je plně obsazen. Pokud někdo z přihlášených
zjistí, že se nebude moci zúčastnit, dejte nám vědět na tel.
734 315 811. Zájemci, na které již místo nezbylo, si mohou
případná uvolněná místa rezervovat na výše uvedeném
telefonním čísle u p. Starobové.
Připomínáme, že odjezd je v sobotu 26. 9. 2015 v 8.00
hodin od Chechlůvky, v 15 hodin oběd v Restauraci u
Ječmínka, příjezd zpět na Chechlůvku v cca 16 hodin.
Akce je pořádána za finanční podpory společnosti HMMC s.r.o.

Také NECHCETE, aby se Vám ZVÝŠIL poplatek za odpady ?
V současné době hradí každá osoba poplatek za odpady ve
výši 500,- Kč za rok. Cena za „odpady“ je složena z nákladů na
vývoz popelnic, kontejnerů na sklo a plasty, pytlů (papír,
plasty), nebezpečného a nadměrného odpadu (svoz 2x
ročně), odpadu, který odvezete osobně do sběrného dvora
v Třanovicích, nebo odpadu volně pohozeného v obci (např.
odpad pod nadjezdem, stavební odpad u Chechlůvky, černá
skládka u stanoviště kontejnerů na Poleninách, atd.) a
ponížena o Vaše poplatky a výnos z Eko-komu, který zpětně
odebírá vytříděné suroviny (plasty, papír, sklo, kovy,
nápojové kartony). Skutečná cena za „odpady“ na osobu za
rok 2014 činí 720,- Kč, tedy Obec Dolní Tošanovice „doplácí“
220,- Kč na každého poplatníka. Každý občan má několik
možností, jak tyto náklady za „odpad“ snížit:
1. Třídit odpad, a to takto
a) Plasty, tj. sešlápnuté PET láhve, fólie, sáčky,
plastové tašky, obaly od čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
pěnový polystyren v menších kusech, apod.
- sběr do žlutých kontejnerů nebo pytlů
b) Sklo, tj. sklenice, láhve, tabulkové sklo z oken a
dveří
- sběr čiré sklo – bílý kontejner
- sběr barevné sklo (směsné) – zelený kontejner
c) Papír, tj. noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
knihy bez vazby, cokoliv z lepenky
- sběr modrý pytel
d) Nápojové kartony, tj. krabice od džusů, vína,
mléka a mléčných výrobků
- sběr modrý pytel
e) Kovy, tj. drobné kovové odpady, např. plechovky
od nápojů nebo jídel, hliníková víčka od jogurtů a
margarínů, kovové zátky z láhví a nápojů, apod.

- sběr žlutý kontejner na plasty, který je společný
na plast i drobné kovy nebo žlutý pytel
2. Využívat pouze tolik popelnic, kolik opravdu zaplníte
(běžně se počítá 1 popelnice pro 4 osoby, druhá
popelnice až pro 5 a více osob, popř. dvě rodiny
v jednom rodinném domě), všichni platíme
nevyužitou popelnici, nepoužívanou nahlásit na
obecní úřad – vrátit žlutou nálepku „Nehlsen“
3. Všímat si svého okolí – ihned hlásit černé skládky,
pokud možno před jejich vznikem 
4. Používat kompostéry, které jste bezplatně obdrželi
na zbytky ovoce, zeleniny, zbytky jídla, vaječné
skořápky, kuchyňské zbytky, trávu, listí, popel ze
dřeva, hobliny a piliny, apod.
Kontejnery jsou umístěny na těchto stanovištích:
- prodejna Potravin – žlutý, zelený a bílý
- na Tošanůvkách – žlutý, zelený
- na Poleninách – žlutý, zelený
- před Obecním úřadem – žlutý, bude doplněn zelený
Svozové týdny směsného komunálního odpadu:
1 x za 14 dní v liché týdny (místní výjimky v sudé týdny)
Výjimečně, v odůvodněných (nebo určených) případech
lze směsný komunální odpad dát do černého pytle s logem
Nehlsen (lze obdržet na obecním úřadě) a umístit u
popelnice. Jiné černé pytle umístěné u popelnic nemusí
být sebrány a odvezeny.
Výdej a odvoz modrých a žlutých pytlů s logem Nehlsen:
Tyto pytle se vydávají poprvé na obecním úřadě, poté
se nechávají v určených týdnech u Vaší popelnice, budou
odvezeny a na místě Vám budou ponechány nové prázdné
pytle (kus za kus). V letošním roce budou ještě sváženy
v těchto týdnech: 32, 38, 44, 50 - čtvrtek

Upozornění majitelům psů

Výzva zájemcům o změnu v Územním plánu obce

Z důvodu množících se stížností na volné pobíhání psů
bez majitele, znečišťování veřejných prostor psími
extrementy
(např.
dětské
hřiště),
obtěžující
několikahodinový štěkot psa v zástavbě rodinných domů,
upozorňujeme majitele psů na povinnost dodržovat Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezení prostorů pro volné
pobíhání psů.

V roce 2016 začne probíhat změna Územního plánu
obce Dolní Tošanovice, zájemci o změnu využití pozemků na
katastru obce Dolní Tošanovice mohou své Návrhy na
pořízení změny podávat do 31. 10. 2015. Návrh se podává na
připraveném formuláři, který si můžete vyzvednout na
obecním úřadě nebo vytisknout z webových stránek obce:
http://www.dolnitosanovice.cz/modul_dokument/prilohy/1
7922.pdf
Žádost podává vlastník pozemku, povinnou přílohou je
kopie katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku,
objektu, apod., v žádosti se uvádí parcelní číslo pozemku,
údaje o současném a navrhovaném využití dotčených
pozemků, návrh na finanční spoluúčast na pořízení,
nezapomeňte uvést telefonní kontakt nebo email.
Předpokládá se, že se na této změně budou finančně podílet
všichni úspěšní žadatelé.
Na žádosti podané po stanoveném datu nebude brán
zřetel. Všechny podané žádosti budou v měsíci listopadu
předány k posouzení pořizovateli Územního plánu obce –
Oddělení územního rozvoje - úseku územního plánování,
Magistrátu města Frýdku-Místku, který vyhodnotí, zda je
Vámi navrhovaná změna možná.

Každá zodpovědná osoba je na veřejném prostranství
povinna:
1)

V zájmu zajištění veřejného pořádku v obci je chovatel
nebo držitel povinen vést psa na vodítku a zabezpečit
psa tak, aby na veřejných prostranstvích volně nepobíhal,
a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany.

2)

Pes vedený na veřejném prostranství musí mít na
obojku umístěnu známku potvrzující přihlášení psa do
evidence.

3)

Zajistit okamžité odstranění tuhých psích výkalů
způsobených psem na veřejném prostranství do sběrné
nádoby určené pro odkládání komunálního odpadu.

4)

Náhubek musí mít pes, který má výšku v kohoutku
vyšší 40 cm a je starší 1 roku.

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat
jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný
podle zvláštních předpisů.
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