Zápis z 18. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 4. 2017
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, V. Pohludka, A. Škuta, S. Mitura, Š. Žuková, M. Kohut, I.
Stříž, * později: E. Bartečková, E. Grygarová
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 18,10 hod.
Návrhová komise: Š. Žuková, A. Škuta
Ověřovatelé zápisu: V. Pohludka, S. Mitura
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:

1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8013128, Buildit, 9RD NNk, VB001
4) Smlouvy o pronájmu části budovy čp. 22 – přízemní část
5) Návrh Směrnice 1/2017 k postupu pro zadávání veřejných zakázek
6) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na akci „Prodloužení vodovodu,
lokalita Poleliny, Dolní Tošanovice“
7) Pověření starosty k zadání výběrového řízení na akci „Prodloužení vodovodu,
lokalita Poleniny, Dolní Tošanovice“ a pověření k podpisu s vítězným uchazečem
8) OZV 1/2017 o nočním klidu
9) Smlouva o dílo na Zpracování územní studie
10) Schválení odkoupení pozemků dle přílohy č. 3 a pověření starosty k podpisu smluv
11) Rozpočtové opatření č. 2
12) Různé, pošta
a) Faktura SOPS „Poradenství a informační systém … „
b) odpověď ŘSD – hluk z R 48
c) Informace p. Nevluda o možnosti opětovného zprovoznění čerpací stanice
d) požadavek na veřejné osvětlení u RD čp. 2
e) informace o členské schůzi SDH s prezentací dopravního automobilu SDH
f) informace o očkování psů 12.4.2017 v 16 hod. u OÚ
g) žádost o zveřejnění možnosti pronájmu nebytových prostor v „Domě pro seniory“
13) 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 22. 2. 2017 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 7
Ad 3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8013128, Buildit, 9RD NNk, VB001
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Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8013128, Buildit,
9RD NNk, VB001, doplněna částka za zřízení jednorázové náhrady za zřízení věcného
břemene a poté starosta nechal hlasovat o schválení – příloha č. 1
Hlasování: pro 7
Ad 4) Smlouvy o pronájmu části budovy čp. 22 – přízemní část
Záměr pronájmu byl zveřejněn od 8. 3. do 3. 4. 2017, zastupitelé se seznámili
s došlými nabídkami, poté starosta nechal hlasovat o schválení nájemních smluv č. 1/2017 a
2/2017 v předloženém znění – příloha č. 2a 3
Hlasování: pro 7

* 18,30 přišel p Nevlud, p. Bartečková, p. Grygarová
K bodu 12c) informace o možnosti opětovného zprovoznění čerpací stanice
Starosta předal slovo majiteli panu Nevludovi s kolegyní, kteří informovali
zastupitele o možnosti opětovného zprovoznění čerpací stanice v obci, z důvodu, že provoz
je ovšem trvale ztrátový, má zde nový nájemce v úmyslu zřídit hernu a večerku. Vysvětlili
zastupitelům výhody i nevýhody zřízení herny, zejména finanční přínos pro obec, může zde
být zaměstnáno několik místních občanů. Zastupitelé výklad vyslechli, starosta připomenul,
že obec má platnou OZV 1/2015, která zakazuje veškerý hazard v obci. K tomu, zda
vyhlášku zrušit a povolit hernu v obci by se měli dle jeho názoru vyjádřit především občané,
kteří by s tímto záměrem měli být seznámeni. Datum setkání s občany k tomuto tématu bylo
stanoveno na 19. 4. 2017 v 17 hodin v kulturním sále obecního úřadu, pozvánka bude
zveřejněna ve Zpravodaji.
ZO bere na vědomí

* 18,55 odešel p Nevlud, p. Bartečková, p. Grygarová
Ad 5) Návrh Směrnice č. 1/2017 k postupu pro zadávání veřejných zakázek
Starosta nechal hlasovat o schválení Směrnice č. 1/2017 k postupu pro zadávání
veřejných zakázek.
Hlasování: pro 7
Ad 6) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na akci „Prodloužení vodovodu,
lokalita Poloniny, Dolní Tošanovice“
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem smlouvy, poté nechal starosta hlasovat o přijetí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a s uzavřením smlouvy dle předloženého
návrhu.
Hlasování: pro 7
Ad 7) Pověření starosty k zadání výběrového řízení na akci „Prodloužení vodovodu,
lokalita Poloniny, Dolní Tošanovice“
Zastupitelé pověřují starostu obce k zadání výběrového řízení na akci „Prodloužení
vodovodu, lokalita Poloniny, Dolní Tošanovice“ a k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
Hlasování: pro 7
Ad 8) OZV 1/2017 o nočním klidu
Starosta nechal hlasovat o schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017
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Hlasování: pro 7
Ad 9) Smlouva o dílo na zpracování územní studie pro zastavitelné plochy Z13 a Z14
v k.ú. Dolní Tošanovice
Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o dílo na zpracování územní studie pro
zastavitelné plochy Z13 a Z14 v k.ú. Dolní Tošanovice.
Hlasování: pro 7
Ad 10) Schválení odkoupení pozemků dle přílohy č. 3 a pověření starosty k podpisu
smluv – cesta směr Tošanůvky
Zastupitelé schvalují nákup pozemků dle přílohy č. 3 za cenu 5,- Kč/m2 a pověřují
starostu podpisem kupních smluv – příloha č. 3
Hlasování: pro 7
* 19,18 přišla p. Bartečková, p. Grygarová
Ad 11) Rozpočtové opatření č. 2
Starosta nechal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 2.
Hlasování: pro 9
Ad 12) Různé, pošta
a) faktura SOPS „Poradenství a informační systém …. „, starosta nechal hlasovat o
úhradě
Hlasování: pro 9
b) odpověď z ŘSD – hluk z R 48 – bude nutné požádat o přeměření hluku
ZO bere na vědomí
c) viz. výše
d) požadavek na zřízení veřejného osvětlení u RD čp. 2 – bude řešeno společně
s lokalitou „u Seberů“
ZO bere na vědomí
e) informace o členské schůzi SDH Dolní Tošanovice s prezentací dopravního auta dne
7. 4. 2017 v 17 hod. v kulturním sále obecního úřadu, pozván byl zástupce MSK
ZO bere na vědomí
f) informace o očkování psů dne 12. 4. 2017 v 16 hod. před obecním úřadem
ZO bere na vědomí
g) žádost o zveřejnění možnosti pronájmu nebytových prostor v „Domě pro seniory“ –
bude zveřejněno ve Zpravodaji
Ad 12) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19,30 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: V. Pohludka _________________ S. Mitura __________________
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U s n e s e n í z 18. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 3. 4. 2017
Návrhová komise: Š. Žuková, A. Škuta
Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8013128, Buildit, 9RD NNk, VB001
3. Smlouvy o pronájmu části budovy čp. 22 – 1/2017 a 2/2017
4. Směrnici č. 1/2017 k postupu pro zadávání veřejných zakázek
5. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření smlouvy dle předloženého
návrhu na realizaci projektu „Prodloužení vodovodu, lokalita Poloniny, Dolní
Tošanovice“
6. Pověření starosty obce k zadání výběrového řízení na akci „Prodloužení vodovodu,
lokalita Poloniny, Dolní Tošanovice“ a k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
7. Obecně závaznou vyhlášku 1/2017 o nočním klidu
8. Smlouvu o dílo na zpracování územní studie pro zastavitelné plochy Z13 a Z14 k.ú.
Dolní Tošanovice
9. Nákup pozemků (cesta směr Tošanůvky) dle přílohy č. 3 za cenu 5 Kč/m2 a pověřuje
starostu podpisem kupních smluv
10. Rozpočtové opatření č. 2
11. Úhradu faktury SOPS 700015 „Poradenství a inf. systém ….“ na částku 36.560 Kč
Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1. Informaci o možnosti opětovného zprovoznění čerpací stanice, pouze včetně herny
2. Odpověď ŘSD k řešení nadměrného hluku z R48 – požádá o měření hluku
3. Požadavek na zřízení veřejného osvětlení u RD čp. 2 – bude řešeno společně
s lokalitou „u Seberů“
4. Informaci o členské schůzi SDH s prezentací automobilu SDH dne 7. 4. 2017 v 17 hod.
5. Informaci o očkování psů 12. 4. 2017 před OÚ v 16 hod.

V Dolních Tošanovicích dne 3. 4. 2017

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

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