Zápis z 20. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 26. 6. 2017
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, E. Bartečková, E. Grygarová , A. Škuta, S. Mitura, Š. Žuková,
M. Kohut, V. Pohludka, I. Stříž
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 17,10 hod.
Návrhová komise: A. Škuta, E. Grygarová
Ověřovatelé zápisu: V. Pohludka, I. Stříž
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:

1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3) Smlouva o možnosti provést stavbu - Buildit
4) Závěrečný účet a výsledek hospodaření SOPS
5) Žádost o vyjádření ke stavbě – skladovací a vstupní jímka Tozos
6) Finanční dary
7) Rozpočtové opatření č. 4
8) Projednání výsledku místního referenda
9) Střednědobý výhled rozpočtu
10) Různé, pošta
a) měření hluku silnice D48
b) Hyundai hledá prodavačku suvenýrů
c) informace fy Nehlsen o nekvalitní dodávce žlutých pytlů
11) 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
Zapisovatelka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 17. 5. 2017 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 9
Ad 3) Smlouva o možnosti provést stavbu - Buildit
Jedná se o souhlas se stavbou „Prodloužení vodovodu, lokalita Chechlůvka“ na
pozemcích parc. č. 1548/1 a 941/54 k.ú. Dolní Tošanovice, starosta nechal hlasovat o
schválení „Smlouvy“
Hlasování: pro 9
Ad 4) Závěrečný účet a výsledek hopodaření SOPS
Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí
povodí Stonávky, včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016 bez výhrad.
ZO bere na vědomí
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Ad 5) Žádost o vyjádření k zamýšlené stavbě – Skladovací a vstupní jímka
Předmětem stavby je rozšíření bioplynové stanice v areálu firmy Tozos – výstavba
dvou nových nádrží – skladovací jímky o průměru 22 m, výšky 8 m a vstupní jímky o
průměru 20 m, výšky 3,5 m. Nádrže budou provedeny jako zastřešené a budou propojeny
novými trasami kabelů a potrubí se távající BPS. Objekty budou doplněny stáčecím místem a
navazujícími zpevněnými plochami. Starosta nechal hlasovat o vyjádření „bez připomínek“
Hlasování: pro 9
Ad 6) Finanční dary
a) žádost Mobilního hospice Strom života o poskytnutí finančního daru na činnosti –
starosta nechal hlasovat o zamítnutí
Hlasování: pro 9
b) žádost Mobilního hospice Strom života o deklaraci potřebnosti a vyjádření o zajištění
spoluúčasti na financování služby na její oprávněné provozní ztrátě ze strany obce –
starosta nechal hlasovat o zamítnutí
c) starosta nechal hlasovat o schválení finančních darů dle přílohy č. 1
Hlasování: pro 9
Ad 7) Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelé byli seznámeni s RO č. 4, starosta nechal hlasovat o jeho schválení.
Hlasování: pro 9
Ad 8) Projednání výsledku místního referenda
Starosta zopakoval výsledky místního referenda, které je vzhledem k menší účasti
než 35% oprávněných voličů, neplatné. Chybělo 6 voličů, aby bylo platné, ovšem i tak by
nebylo závazné. Starosta bude hlasovat dle výsledku referenda (48 proti, 42 pro kasino), ale
zastává názor, že by kasino v obci povoleno být mělo. Paní Damková si myslí, že přišlo málo
voličů, protože o referendu nevěděli, jí osobně opět nebyl doručen Zpravodaj. Starosta sdělil,
že Zpravodaj roznáší Česká pošta, a nemá možnost kontrolovat doručení. Vyhlášení
referenda bylo vyvěšeno na obou úředních deskách, a nad rámec zákona i ostatních
obvyklých místech v obci. Myslí si, že voličů přišlo dost – 1/3 oprávněných voličů.
Z výsledku je zklamaný, ale dodrží slovo a bude hlasovat jak slíbil, dle výsledku referenda.
Pan Škuta připomenul, že objekt PHM již téměř rok chátrá a může nastat situace, že majitel
objekt prodá nedohledatelnému majiteli, a pak by se o objekt musela postarat obec. Poté
starosta nechal hlasovat:
Kdo je pro, aby v objetu čerpací stanice PHM, Dolní Tošanovice č. 114, bylo zřízeno a
provozováno kasino po dobu 10 let ?
Hlasování: Pro: S. Mitura, V. Pohludka, I. Stříž, M. Kohut, A. Škuta
Proti: P. Blabla, Š. Žuková, E. Bartečková, E. Grygarová
Ad 9) Střednědobý výhled rozpočtu obce
Střednědobý výhled byl zveřejněn na úřední desce od 18. 5. 2017 do 26. 6. 2017,
starosta nechal hlasovat o jeho schválení – příloha č. 2
Hlasování: pro 9
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Ad 10) Různé, pošta
a) na základě neustálých stížností na hluk z provozu D48, proběhne na žádost
obecního úřadu Dolní Tošanovice měření hluku u čp. 50
ZO bere na vědomí
b) informace - Hyundai hledá prodavačku suvenýrů v HMMC
c) informace fy Nehlsen o nekvalitní dodávce žlutých pytlů na plasty a plechovky –
je nutné používat 2 pytle najednou, trhají se
d) schválení OZV 2/2017 o regulaci provozování hazardních her, která ruší Obecně
závaznou vyhlášku 1/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
Hlasování: pro P. Blabla, A. Škuta, V. Pohludka, M. Kohut, I. Stříž, S. Mitura
Proti: E. Grygarová
Zdrželi se: E. Bartečková, Š. Žuková

-

e) doplnění dopravního značení v obci - příloha č. 3, po vyjádření Policie ČR, +
připojištění
zrcadlo u výjezdu od obecního úřadu na komunikaci 648, po montáži zábradlí u
chodníku není při výjezdu vidět, namontováno by bylo u budovy čp.22
Hlasování: pro P. Blabla, Š. Žuková, E. Bartečková, I. Stříž, M. Kohut, V. Pohludka
Proti: A. Škuta, E. Grygarová
Zdrželi se: S. Mitura

-

dopravní značení „Stop“ u výjezdu od obecního úřadu na komunikaci 648
Hlasování: pro 9
dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ u výjezdu „od Švrčka“, naproti čp. 7
Hlasování: pro 9

Ad 11) Diskuze, závěr
Paní Bartečková vyzývá pana Mituru, aby setnul suchý modřín, který se nachází u
komunikace u jeho RD, směr vlakové nádraží a ohrožuje okolí.

Starosta ukončil zasedání v 18,05 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: V Pohludka _________________ I. Stříž __________________
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U s n e s e n í z 20. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 26. 6. 2017
Návrhová komise: A. Škuta, E. Grygarová
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 možnosti provést stavbu – Buildit „Prodloužení vodovodu, lokalita
Chechlůvka“ na pozemcích parc. č. 1548/1 a 941/54 k.ú. Dolní Tošanovice
3. Vyjádření k zamýšlené stavbě „Skladovací a vstupní jímka - Tozos“ bez připomínek
4. Zamítnutí poskytnutí finančního daru Mobilnímu hospici Strom života
5. Zamítnutí žádosti Mobilního hospice Strom života o deklaraci potřebnosti a vyjádření o
zajištění spoluúčasti na financování služby na její oprávněné provozní ztrátě ze strany
obce
6. Finanční dary dle přílohy č. 1
7. Rozpočtové opatření č. 4
8. Zřízení a provozování kasina v prostorách objektu čp. 114 čerpací stanice PHM na 10 let
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Tošanovice – příloha č. 2
10. Obecně závaznou vyhlášku 2/2017 o regulaci provozování hazardních her, která ruší
Obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
11. Umístění dopravního značení v obci dle přílohy č. 3
Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1. Závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky, včetně
zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016 bez výhrad.
2. Informaci o měření hluku z provozu silnice D48

V Dolních Tošanovicích dne 26. 6. 2017

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

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