Zápis z 25. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 17. 4. 2018
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, Š. Žuková, , I. Stříž , E. Grygarová, M. Kohut, V. Pohludka,
A. Škuta (později), 3 občané
Omluveni: E. Bartečková, S. Mitura
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,30 hod.
Návrhová komise: E. Grygarová, M. Kohut
Ověřovatelé zápisu: V. Pohludka, Š. Žuková
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Pavel Jochim (HnojníkNet)
Smlouva o dílo – Digis
Smlouva – kontejner na textil
Návrh na vstup do Sdružení místních samospráv ČR
Závěrečný účet obce za rok 2017
Účetní závěrka za rok 2017
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Různé, pošta
a) Čj. 79/2018 a 81/2018 příjezdová komunikace
b) Faktura č. 700018 SOPS
c) Zápisy z Valné hromady SOPS ze dne 18. 1. a 13. 2. 2018
d) Výroční zpráva SPOV
e) Výroční zpráva Stonaxu za rok 2017
f) Připomínky ke změně ÚP č. 1
g) Program obnovy a rozvoje venkova MSK 2018
h) Organizační – sázení stromků na hřišti 21. 4. 2018
11. Diskuze, závěr
Hlasování: všech 6 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 13. 12. 2017 a poté
starosta vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 6
Ad 3) Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Pavel Jochim (HnojníkNet) –
příloha č. 1
Hlasování: pro 6
Ad 4) Smlouva o dílo
Starosta nechal hlasovat o schválení smlouvy o dílo se společností Digis, s.r.o. –
aktualizace „map“ pro rok 2018
Hlasování: pro 6
1

Ad 5) Smlouva – kontejner na textil
Starosta nechal hlasovat o schválení smlouvy o umístění a provozování kontejnerů –
TextilEco a.s. (umístění u obecního úřadu čp. 121)
Hlasování: pro 6
Ad 6) Návrh na vstup do Sdružení místních samospráv ČR
Starosta vysvětlil, že v souvislosti s povinností obce mít k 25. 5. 2018 pověřence pro
ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR) je
vhodné vstoupit do Sdružení místních samospráv, které tyto služby poskytuje svým členům
za zvýhodněnou cenu, učinily tak i okolní obce Mikroregionu Stonávka. Poté nechal
hlasovat:
Schválení přistoupení obce Dolní Tošanovice do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi
obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce
Hlasování: pro 6
Schválení závazné objednávky služby implementace Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GPDR) dle nabídky za částku 9.000 Kč bez DPH a službu pověřence pro
ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR) za
částku 600 Kč měsíčně bez DPH.
Hlasování: pro 6
Ad 7) Závěrečný účet obce za rok 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2017
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – příloha č. 2
Hlasování: pro 6
Ad 8) Účetní závěrka k 31. 12. 2017
Starosta nechal hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2017 – příloha č. 3
Hlasování: pro 6
Ad 9) Rozpočtové opatření č. 2/2018
Starosta nechal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 2/2018 dle přílohy č. 4
Hlasování: pro 6
* přišel A. Škuta
Ad 10) Různé, pošta
a) Čj. 79/2018 a 81/2018 příjezdová komunikace k pozemku 943/23 k.ú. Dolní
Tošanovice – majitel žádá o povolení zřízení a zpevnění (na své náklady)
příjezdové komunikace na obecním pozemku parc. č. 943/17 k.ú. Dolní
Tošanovice ke svému pozemku parc. č. 943/23 - starosta souhlasí (bude zřízen
příjezd k 1 budoucímu RD bez nákladů obce, v souladu s ÚP), byly podány dva
nesouhlasné podněty občanů proti tomuto rozhodnutí (čj. 79 a 81/2018)
s odůvodněním, že dle ÚP obce má pozemek parc. č. 943/23 svou vlastní
příjezdovou komunikaci parc. č. 943/24, při případném rozdělení této parcely a
prodeji okolních stavebních parcel již to nebude příjezd k 1 RD, ale k několika RD
a průjezdný, pozemky nejsou zaměřeny, pod budoucí cestou by vedly přípojky
plynu a vody. Po dlouhé diskuzi zastupitelé vyslovili nesouhlas s vybudováním
nové komunikace (prodloužení na pozemek parc.č. 943/17), protože majitel může
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přednostně využívat svůj pozemek, který byl při „při parcelování pozemků“
k tomuto účelu vyloženě určen – parc. č. 943/24.
Poté se starosta dotázal, kdo nesouhlasí se zpevněním pozemku parc. č. 943/17
(prodloužení z 1549/1), čímž vznikne nová příjezdová komunikace na parcelu č.
943/23 k.ú. Dolní Tošanovice ?
Hlasování: pro 5 (Žuková, Škuta, Stříž, Pohludka, Grygarová)
Zdržel se: 1 (Kohut)
Proti: 1 (Blabla)
* v 17,59 odešla Š. Žuková
Paní Grygarová doplnila, že s vybudováním nové komunikace nesouhlasí za
stávající situace (1 stavební parcela na pozemku 943/23), v případě rozdělení by
bylo vhodné zaměření a nové posouzení situace.
Dále bylo projednáváno zatrubnění příkopu u pozemku parc. č. 975/1, které by
bylo možné provést pouze v souvislosti s rozšířením mostku u sjezdu na pozemek
parc. č. 1549/1 k.ú. Dolní Tošanovice.
* v 18,05 odešel p. Pohludka
b) Fa č. 700018 Sdružení obcí povodí Stonávky – poradenství a informační systém,
starosta nechal hlasovat o úhradě
Hlasování: pro 5
c) Zápisy z Valné hromady SOPS ze dne 18. 1. a 13. 2. 2018
ZO bere na vědomí
d) Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova za rok 2017
ZO bere na vědomí
e) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2017
ZO bere na vědomí
f) Starosta seznámil přítomné s výsledkem veřejného projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu obce Dolní Tošanovice, kdy byla podána 1 připomínka a nyní se
čeká na stanoviska všech dotčených orgánů
ZO bere na vědomí
g) Program obnovy a rozvoje venkova MSK 2018 – naše projekty nebyly vybrány
(oprava antukového hřiště a oprava místní komunikace směr Tošanůvky).
ZO bere na vědomí
h) Organizační – sázení stromků na hřišti 21. 4. 2018 od 8,30 hod.
Ad 9) Diskuze
Do diskuze dodal písemné podněty pan Dorda st., které byly přečteny.
Starosta ukončil zasedání v 18,30 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: V. Pohludka _________________ Š. Žuková __________________
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U s n e s e n í z 25. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 17. 4. 2018
Návrhová komise: E. Grygarová, M. Kohut
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
25/2 Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
25/3 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Pavel Jochim (HnojníkNet)
25/4 Smlouvu o dílo s firmou Digis, s.r.o.
25/5 Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů (textil) s firmou TextilEco a.s.
25/6a Schválení přistoupení obce Dolní Tošanovice do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi
obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce
25/6b Schválení závazné objednávky služby implementace Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GPDR) dle nabídky za částku 9.000 Kč bez DPH a službu pověřence pro
ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR) za
částku 600 Kč měsíčně bez DPH.
25/7 Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
25/8 Účetní závěrku za rok 2017
25/9 Rozpočtové opatření č. 2/2018
25/10b Úhradu faktury č. 700018 SOPS
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e :
25/10a zpevnění a prodloužení komunikace na pozemku parc. č. 943/17 k. ú. D. Tošanovice
Zastupitelstvo obce b e r e

na vědomí :

25/10c Zápisy z Valné hromady SOPS ze dne 18. 1. a 13. 2. 2018
25/10c Výroční zprávu Spolku pro obnovu venkova za rok 2017
25/10e Výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti Stonax, o.p.s. v roce 2017
25/10f Výsledek veřejného projednání Změny č. 1 ÚP obce, kdy byla podána 1 připomínka
25/10g Program obnovy a rozvoje venkova MSK 2018 – nebyly vybrány naše projekty

V Dolních Tošanovicích dne 17. 4. 2018

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

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