Zápis z 19. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 17. 5. 2017
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, E. Bartečková, E. Grygarová , A. Škuta, S. Mitura, Š. Žuková,
M. Kohut, * později: V. Pohludka
Omluven: I. Stříž
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 18,05 hod.
Návrhová komise: M. Kohut, E. Bartečková
Ověřovatelé zápisu: E. Grygarová, Š. Žuková
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 3
Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2016
Účetní závěrka obce Dolní Tošanovice za rok 2016
Výroční zpráva Stonaxu za rok 2016
Různé, pošta
a) informace - využití čerpací stanice PHM čp. 114
b) finanční dary
c) strategie rozvoje Mikroregionu sdružení obcí povodí Stonávky – pozvánka
d) oznámení o zahájení stavby a vypínání el.energie „Hrachovina“ Tošanůvky
e) veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování
Územního plánu Horní Tošanovice
f) Územní plán obce – řešení studie pro plochy Z13 a Z14
g) předání karet pro výběr vodného, které proběhne 16. – 18. 6. 2017
h) prodloužení veřejného osvětlení Tošanůvky „Sebera – Muller“
9) 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 3. 4. 2017 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 7
Ad 3) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně přečetla zápis z pracovní schůzky fin. výboru, který se zabýval
přípravou Střednědobého výhledu rozpočtu a provedl kontrolu hospodaření za období 14/2017, kde nebyly shledány žádné nedostatky – příloha č. 1
ZO bere na vědomí
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Ad 4) Rozpočtové opatření č. 3
Účetní seznámila zastupitelé s návrhem RO č. 3, starosta nechal hlasovat o jeho
schválení – příloha č. 2
Hlasování: pro 7
Ad 5) Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2016
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 5. 4.. do 17. 5. 2017, starosta nechal hlasovat
o schválení závěrečného účtu s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad – příloha 3
Hlasování: pro 7
Ad 6) Účetní závěrka za rok 2016
Starosta nechal hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2016 – příloha č. 4
Hlasování: pro 7
Ad 7) Výroční zpráva Stonaxu
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy o činnosti a hospodaření
společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2016.
ZO bere na vědomí
Ad 8) Různé, pošta
a) využití čerpací stanice PHM čp. 114 – starosta informoval, že majitel má nadále
zájem o provozování kasina v tomto objektu. Starosta navrhuje vyhlášení
místního referenda, a i kdyby nebyl výsledek referenda platný a závazný
(nezúčastnil by se potřebný počet osob), osobně se bude řídit výsledkem
hlasování občanů, tedy ano/ne při schvalování zastupitelstvem, poté nechal
hlasovat o schválení vyhlášení místního referenda:
- zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice vyhlašuje místní referendum na 12. 6. 2017
od 11,00 do 20,00 hodin v této otázce: Souhlasíte s tím, aby v prostorách objektu
Dolní Tošanovice čp. 114 čerpací stanice pohonných hmot, vzniklo a bylo
provozováno kasino ?
Hlasování: pro 7
- zastupitelstvo obce stanovuje zvláštní odměny za výkon funkce členů okrskové
a místní komise: předseda 2.000 Kč, člen a zapisovatelka 1.500 Kč
Hlasování: pro 7
b) finanční dary – po diskuzi nechal starosta hlasovat o schválení finančních darů
dle přílohy č. 5
c) pozvání na konferenci Strategie rozvoje Mikroregionu sdružení obcí povodí
Stonávky dne 30. 5. 2017 v Hájence Horní Tošanovice od 16 hodin
ZO bere na vědomí
d) oznámení o zahájení stavby a vypínání el. energie „Hrachovina“ Tošanůvky
e) veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování
Územního plánu Horní Tošanovice
ZO bere na vědomí
f) ÚP – návrh řešení studie pro plochy Z13 a Z14, zastupitelé souhlasí s návrhem
g) Rozdání podkladů pro výběr vodného, které proběhne ve dnech 16.-18.6.2017
h) Prodloužení veřejného osvětlení v lokalitě Tošanůvky „Muller – Sebera“ – bude se
realizovat již v květnu, původní návrh bude navýšen o cca 15tis. Kč
Hlasování: pro 7
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Ad 9) Diskuze, závěr
Pan Škuta navrhl projednat se zástupcem společnosti Tozos společnou opravu místní
komunikace od kolejí po vepřín, starosta zajistí.
* přišel p. Pohludka
Starosta informoval, že žádost o dotaci na opravu komunikace směr Tošanůvky nebyla
podpořena, ale schválena jako „náhradní projekt“. Je možné, že v letošním roce budou
podpořeny ještě i náhradní projekty. Jsou tedy dvě možnosti, buď se cesta opraví opět pouze
dočasně „zástřikem“ nebo počkáme cca 2 měsíce, zda bude dotace poskytnuta. Z diskuze
vyplynulo, že se s dočasnou opravou zatím počká.

Starosta ukončil zasedání v 19,00 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: E. Grygarová _________________ Š. Žuková __________________
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U s n e s e n í z 19. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 17. 5. 2017
Návrhová komise: M. Kohut, E. Bartečková
Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
4. Účetní závěrku za rok 2016
5. Vyhlášení místního referenda na 12. 6. 2017 od 11,00 do 20,00 hodin v této otázce:

„Souhlasíte s tím, aby v prostorách objektu Dolní Tošanovice čp. 114 čerpací stanice
pohonných hmot, vzniklo a bylo provozováno kasino ?“
6. Zvláštní odměny za výkon funkce členů okrskové a místní komise
7. Finanční dary dle přílohy č. 5
8. Prodloužení veřejného osvětlení v lokalitě Tošanůvky „Muller – Sebera“
Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1.
2.
3.
4.

Zprávu finančního výboru
Výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2016
Pozvání na konferenci Strategie rozvoje Mikroregionu obcí povodí Stonávky
Veřejnou vyhlášku oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování
Územního plánu Horní Tošanovice

V Dolních Tošanovicích dne 17. 5. 2017

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

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