Zápis z 1. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 31. 10. 2018
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Alois Škuta, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, Marta
Janegová, Ivo Stříž, Bohuslav Gongol, Stanislav Mitura, Mojmír Kohut
Hosté: J. Dorda, J. Javorský, manželé Labudovi
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,40 hod.
Všichni přítomní zastupitelé složili slib, který následně stvrdili svým podpisem.
Návrhová komise: I. Stříž, T. Bělík
Ověřovatelé zápisu: E. Grygarová, M. Kohut
Zapisovatelka: X. Starobová
Hlasování: všech 9 přítomných pro
Program:

1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3) Volba starosty a místostarosty

4)

5)
6)
7)
8)
9)

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou zastupitelé vykonávat jako uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty¨
d) volba starosta
e) volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů výborů
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) Volba členů finančního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Žádost – věcné břemeno „Horní Tošanovice, kabel VN 33kV“
Žádosti o finanční dary, příspěvky
Různé, pošta
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
Referentka přednesla usnesení z minulého zasedání ze dne 29. 8. 2018 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 9
Ad 3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů – starosta navrhl ponechat 1 místostarostu
Hlasování: pro 9
b) určení, které funkce budou členové ZO vykonávat jako uvolnění – starosta navrhl,
že funkci vykonávat jako uvolněný zastupitel nebude nikdo
1

Hlasování: pro 9
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty – starosta navrhl veřejnou volbu
Hlasování: pro 9
d) volba starosty – pan Škuta navrhl dosavadního starostu Pavla Blablu, další
návrhy nepadly
Hlasování: pro 8
Zdržel se: 1 (Blabla)
e) volba místostarosty – starosta navrhl dosavadního místostarostu pana Aloise
Škutu, další návrhy nepadly
Hlasování: pro: 8
Zdržel se: 1 (Škuta)
Ad 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru – starosta navrhl každý výbor
jako tříčlenný
Hlasování: pro 9
b) volba předsedy finančního výboru – starosta navrhl Evu Grygarovou
Hlasování: pro 8
Zdržel se: 1 (Grygarová)
c) volba předsedy kontrolního výboru – starosta navrhl Ivo Stříže
Hlasování: pro 8
Zdržel se: 1 (Stříž)
d) volba členů finančního výboru – starosta navrhl Martu Janegovou a Mojmíra
Kohuta
Hlasování: pro 7
Zdrželi se: 2 (Kohut, Janegová)
e) volba kontrolního výboru – starosta navrhl Tomáše Bělíka a Stanislava Mituru
Hlasování: pro 7
Zdrželi se: 2 (Bělík, Mitura)
Ad 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta navrhl ponechat výši odměn v dosavadní výši s účinností od 1. 11. 2018:
- starosta 21.000 Kč
- místostarosta 8.000 Kč
- předseda výboru 2.000 Kč
- člen výboru 1.200 Kč
- člen zastupitelstva 1.000 Kč
Hlasování: pro 9
Ad 6) Žádost – věcné břemeno „Horní Tošanovice, kabel VN 33 kV“
Původní návrh nebyl akceptován, starosta nechal hlasovat o revokaci usnesení 24/7
ze dne 29. 8. 2018 a o schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-8001230/VB/008 a 6a) Dohodě o omezení v obvyklém
užívání nemovitosti č. IV-12-8001230/OP/008
Hlasování: pro 9
Ad 7) Žádosti o finanční dary
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a) Žádost Linky bezpečí o 1.000 Kč, starosta navrhl, že nadále linku nebude obec
podporovat, obec prioritně podporuje místní spolky zajišťující aktivity pro děti, a
nechal hlasovat o zamítnutí finančního daru
Hlasování: pro 9
b) Český svaz včelařů Třanovice žádá o poskytnutí finančního daru
medonosných rostlin, byla navržena částka ve výši 3.000 Kč

na zaplacení
Hlasování: pro 9

c) Denní stacionář pro postiženou mládež na pořízení nového vozu – starosta navrhl
tento záměr nepodpořit, prioritně by měl přispívat stát nebo města, ve kterých jsou
tato auta využívána, po diskuzi se zastupitelé shodli na zamítnutí daru
Hlasování: pro 9
d) Paní Labudová požádala o poskytnutí finančního daru na radovánky a karneval pro
Mateřskou školu Hor. Tošanovice na rok 2019, p. Grygarová navrhla částku 3.000 Kč
Hlasování: pro 9
Ad 8) Různé, pošta
a) Akce Rozsvícení vánočního stromu – 1. 12. 2018 od 15 hodin
b) Rozpis kulturních akcí na rok 2019:
Obecní ples 2.2.2019, MDŽ 9.3.2019, Vaječina 7.6.2019, Loučení s létem 31.8.2019,
Rozsvícení vánočního stromu 30.11.2019, Turnaj starých gard 22.6.2019
c) Složení inventarizační komise: E. Grygarová, M. Janegová, B. Gongol
Pro: 6
Zdrželi se: 3 (Grygarová, Janegová, Gongol)
d) Starosta navrhl investiční a neinvestiční akce k zapracování do rozpočtového výhledu
na léta 2019-2021 a rozpočtu roku 2019, poté nechal hlasovat o jejich schválení:
- Domovní čistírny odpadních vod
- Rekonstrukce tenisového kurtu na víceúčelové hřiště
- Oprava kaple
- Oprava Požární zbrojnice
- Posílení vodovodu „Chechlůvka“
- Oprava komunikace „Chechlůvka – Mitura“
- Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla
- Obnova zahradní techniky – traktorek
- Ozvučení kulturního sálu
Hlasování: pro 9
e) Referentka navrhla navýšení finančního daru pro novorozence (částka ve výši 1.000
Kč byla schválena v roce 2005), a to od roku 2019, p. Grygarová navrhla částku ve
výši 3.000 Kč, starosta nechal hlasovat o finančním daru pro novorozence od roku
2019 ve výši 3.000 Kč
Hlasování: pro 9
f) Starosta navrhl, že finanční dary pro spolky na rok 2019 budou v návrhu rozpočtu ve
stejné výši jako v letošním roce, nikdo neměl připomínky, návrh rozpočtu připraví
účetní ve spolupráci s finančním výborem
g) Žádost A. Woznicové o odprodej částí obecního pozemku u RD čp. 39, zastupitelé
souhlasí s předloženým záměrem odprodeje části pozemku parc.č. 1550/1 k.ú. Dolní
Tošanovice, veškeré vzniklé náklady hradí žadatelka
Hlasování: pro 9
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h) Žádost p. Vehovské o vyčíslení nákladů a počtu nakupujících v prodejně Potraviny
Jitka, referentka vypracovala podklady pro zastupitele sdělující požadované, starosta
sdělil, že existuje status právní jistoty, kdy nové zastupitelstvo by mělo respektovat
schválená usnesení předchozího zastupitelstva. Před ukončením podpory bude
vypsána anketa, zda občané mají o provoz prodejny zájem, posouzení finanční
situace obchodu. Pokud bude Moravskoslezský kraj poskytovat v příštím roce
podporu prodejen, může se o tuto částku dar obce snížit.
ch) zápis z Valné hromady ze dne 14. 9. 2018

Ad 9) Rozpočtové opatření č. 5/2018
Účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, poté starosta nechal hlasovat o
jeho schválení – příloha č. 1
Hlasování: pro 9
Ad 10) Diskuze, závěr
V diskuzi vystoupila p. Labudová s dotazem na plánovanou výstavbu za obecním
úřadem – starosta sdělil, že plánovaná výstavba bude v souladu s územním plánem, do
konce prosince probíhá průzkum, zda se bude stavět, se zatím neví. Další dotaz směřoval
směrem k opravě antukového hřiště - starosta sdělil, že je připraven kompletní projekt na
opravu ve výši cca 800 tis. Kč.
Pan J. Dorda vystoupil v diskuzi s připomínkou, že je ostuda mít do voleb pouze
jednu kandidátku, že si občané neměli z čeho vybrat. Upozornil na rychlé projíždění
automobilů, převážně z Hyundai, přes obec a nutnost Policie ČR měřit dopravu, obec by
mohla pořídit alespoň informativní radar. Ocenil práci minulého zastupitelstva, vytknul
starostovi obce, že veřejně nepoděkoval za práci zastupitelům, kteří již v zastupitelstvu
nejsou. Upozornil nové zastupitele, že tato práce není jednoduchá, sám ví, o čem mluví. Do
budoucna popřál všem hodně pracovních úspěchů a vše dobré do nového roku.

Závěr:
Starosta obce ukončil zasedání v 18,01 hod.

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: E. Grygarová _________________ M. Kohut __________________
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U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 31. 10. 2018
Návrhová komise:

I. Stříž, T. Bělík
Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :

1/2 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
1/3a Počet místostarostů – 1 (jeden)
1/3b Počet uvolněných členů zastupelstva – 0 (žádný)
1/3c Veřejnou volbu starosty a místostarosty
1/3d Starostu obce Pavla Blablu
1/3e Místostarostu obce Aloise Škutu
1/4a Počet členů finančního i kontrolního výboru jako tříčlenný
1/4b Předsedkyni finančního výboru Evu Grygarovou
1/4c Předsedu kontrolního výboru Ivo Stříže
1/4d Členy finančního výboru: Mojmíra Kohuta, Martu Janegovou
1/4e Členy kontrolního výboru: Tomáše Bělíka, Stanislava Mituru
1/5 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností od 1. 11. 2018 ve výši:
Starosta 21.000,- Kč, Místostarosta 8.000,- Kč, Předseda výboru 2.000 Kč
Člen výboru 1.200 Kč, Člen zastupitelstva 1.000 Kč
1/6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8001230/VB/008
1/6a Dohodu o omezení v obvyklém užívání nemovitosti č. IV-12-8001230/OP/008
1/7b Finanční dar pro Český svaz včelařů Třanovice ve výši 3.000 Kč
1/7d Finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Mateřskou školu Horní Tošanovice na rok 2019
1/8c Složení inventarizační komise ve složení M. Janegová, E. Grygarová, B. Gongol
1/8d Realizaci těchto akcí na volební období 2018-2021: Domovní čistírny odpadních vod,
Rekonstrukce tenisového kurtu na víceúčelové hřiště, Oprava kaple, Oprava Požární
zbrojnice, Posílení vodovodu „Chechlůvka“, Oprava komunikace „Chechlůvka – Mitura“,
Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla, Obnova zahradní techniky –
traktorek, Ozvučení kulturního sálu
1/8e Finanční dar obce pro novorozence ve výši 3.000 Kč od roku 2019
1/8g Záměr odprodeje části pozemku parc. č. 1550/1 k.ú. Dolní Tošanovice A. Woznicové,
veškeré vzniklé náklady hradí žadatelka
1/9 Rozpočtové opatření č. 5/2018
Čl.II.) Zastupitelstvo obce z a m í t á :
1/7a Finanční příspěvek pro linku bezpečí
1/7c Finanční dar pro Denní stacionář pro postiženou mládež na pořízení nového vozu
V Dolních Tošanovicích dne 31. 10. 2018

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

….…….....……………………..
Alois Š k u t a
místostarosta
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