Zápis z 6. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 2. 9. 2019

_________________________________ * * * ________________________________
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, , Bohuslav Gongol,
Stanislav Mitura, Alois Škuta
Omluveni: Ivo Stříž, Marta Janegová, Mojmír Kohut
Hosté: manželé Labudovi, p. Žuková Š., p. Lukášová M.
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,30 hod.
Návrhová komise: A. Škuta, B. Gongol
Ověřovatelé zápisu: E. Grygarová, S. Mitura
Zapisovatelka: X. Starobová
Hlasování: všech 6 přítomných pro
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Prodej části pozemku 1546/5 (nově 1546/6) k.ú. Dolní Tošanovice
Výběr provozovatele a schválení nájemní smlouvy – prodejna potravin na čp. 36
Schválení prezentovaného finančního daru pro Potraviny ve výši 4.500 Kč měsíčně/2
roky
Projekt domovní ČOV – návrh financování, včetně rozhodnutí, zda se bude
realizovat
Projednání možnosti jednorázového splacení dlouhodobého úvěru
Pošta, různé
a) Organizační rozsvícení vánočního stromu
b) Termíny akcí na rok 2020
c) Fotodokumentace z roku 2019 (pro Hyundai, kalendář)
d) Závěrečný protokol o výsledku kontroly VZP
e) Poděkování Strom života
f) Zápis z Valné hromady SOPS 18. 6. 2019
g) Realizace záměrů pro příští období – rozpočtový výhled na příští léta
h) Veřejné osvětlení Majdloch – cenová nabídka
i) Rozhodnutí Průmyslová zóna Horní Tošanovice
Diskuze, závěr
Hlasování: všech 6 přítomných pro

Ad 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu
-

viz. výše (splněno)
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Ad 2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Referentka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 24. 6. 2019 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 6
Ad 3) Prodej části pozemku 1546/5 (nově 1546/6) k.ú. Dolní Tošanovice
Záměr byl zveřejněn od 19. 12. 2018 do 2. 9. 2019, kupující SŽDC zajistil znalecký
posudek, poté starosta nechal schválit prodej pozemku 1546/6 o výměře 10 m2 za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 760 Kč
Hlasování: pro 6
Ad 4) Výběr provozovatele a schválení nájemní smlouvy – prodejna potravin č.p. 36
Starosta nechal hlasovat o schválení nájemní smlouvy na pronájem budovy čp. 36
k provozování potravin a smíšeného zboží s provozovatelem Vladislavem Borovským – viz.
příloha č. 1
Hlasování: pro 6
Ad 5) Finanční dar pro prodejnu potravin
Starosta nechal hlasovat o schválení prezentovaného finančního daru pro Vladislava
Borovského, nájemce budovy čp. 36, na provoz prodejny potravin a smíšeného zboží, a to ve
výši 4.500 Kč měsíčně, po dobu 24 měsíců a to od 2. 9. 2019.
Hlasování: pro 6
Ad 6) Projekt domovní ČOV – návrh financování, včetně rozhodnutí o realizaci
Starosta sdělil, že předběžná cena na 1 domovní čističku byla plánována ve výši cca
150 tis. Kč, (dotace 100 tis. Kč, zbytek obec + občan), skutečná projektovaná cena činí u
některých RD i 450 tis. Kč. Má v úmyslu svolat schůzku dotčených občanů, aby jim přednesl
možné způsoby financování a řešení situace, protože předpokládaná spoluúčast obce ve výši
cca 5 mil. Kč je velká. Nicméně v současné době v projektu zatím pokračujeme, obci byla
doručena akceptace žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR pod č.
04991911. Rozhodnutí odkládá, aby se mohli vyjádřit všichni zastupitelé /dnes je přítomno
pouze 6/, a do seznámení se situací všech dotčených, kterých se to týká. Navrhuje nastavit
podmínky pro další realizaci na setkání s občany, které navrhuje dne 16. 9. 2019 od 18 hodin
v sále OÚ.
Hlasování: pro 6
Ad 7) Projednání možnosti jednorázového splacení dlouhodobého úvěru
Bylo projednáno jednorázové předčasné splacení dlouhodobého úvěru, č. smlouvy o
úvěru reg. Č. 99000771388 ke dni 6. 9. 2019 ve výši 494.998,90 Kč, starosta nechal hlasovat o
schválení splacení.
Hlasování: pro 6
Ad 8) Pošta, různé
a) organizační Rozsvícení vánočního stromu – 30. 11. 2019, hudba je zajištěna,
začátek akce 15 hod., 16-18 h. hudba, rozsvícení stromu 17 hod., dílničky pro děti,
cukroví, klobásy, párek v rohlíku, svařák, rozpočet od 15 tis. Kč
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-

b) termíny obecních akcí na rok 2020:
MDŽ 7. 3. 2020
Vaječina 29. 5. 2020
Loučení s létem 29. 8. 2020
Rozsvícení vánočního stromu 28. 11. 2020
Ples se pořádat nebude, možná až v roce 2021
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

ZO bere na vědomí
Fotodokumentace akcí, obce (do kalendáře) – zašlou zastupitelé, budou vyzváni i
občané ve Zpravodaji
Závěrečný protokol o výsledku kontroly VZP – ke dni kontroly nebyly zjištěny
splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky
ZO bere na vědomí
Poděkování Mobilního hospice Strom života za poskytnutý finanční dar
Zápis z Valné hromady SOPS 18. 6. 2019
ZO bere na vědomí
Realizace záměrů pro příští období ke zpracování rozpočtového výhledu na roky
2020-2022 (splacení dlouhodobého úvěru, rekonstrukce tenisového kurtu na
multifunkční hřiště)
Veřejné osvětlení u p. Majdlocha – cenová nabídka: starosta informoval, o cenové
nabídce na realizaci ve výši cca 50 tis. Kč (ZO schválená částka do 10 tis. Kč), za
tuto částku se nebude realizovat, nechá zpracovat jinou cenovou nabídku
ZO bere na vědomí
Rozhodnutí Průmyslová zóna Horní Tošanovice (zveřejněno na úřední desce)
ZO bere na vědomí

Ad 9) Diskuze
Starosta informoval o dalším průběhu plánované výstavby „Pasivní domy Dolní
Tošanovice“- stavební povolení pro výstavbu může být vydáno poté, až budou vydána
povolení na liniové stavby (vodovod, cesta, kanalizace…..).
P. Labuda měl dotaz k zápisu z minulého zasedání a navrhl, aby bylo zasedání
zastupitelstva nahráváno.
P. Grygarová se dotázala, kdy budou odstraněny nálety u autobusové zastávky,
(projednávalo na minulém zasedání), starosta odpověděl, že zatím nebylo realizováno, ale
bude.
Starosta informoval o proběhlém měření hluku z velkovýkrmny drůbeže (vepřín), na
nočním měření byli přítomni starosta i místostarosta, byla provedena kontrola zapnutí všech
ventilátorů osobních pochůzkou kolem hal. O naměřených hodnotách hladiny hluku budou
občané informováni.
Závěr:
Starosta obce ukončil zasedání v 17,55 hod.

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: E. Grygarová _________________ S. Mitura __________________
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U s n e s e n í z 6. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 2. 9. 2019
Návrhová komise:

A. Škuta, B. Gongol
Čl. I.) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :

6/2 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
6/3 prodej pozemku 1546/6 o výměře 10 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 760 Kč
6/4 nájemní smlouvu na pronájem budovy čp. 36 k provozování potravin a smíšeného zboží
s provozovatelem Vladislavem Borovským
6/5 finanční dar pro Vladislava Borovského, nájemce budovy čp. 36, na provoz prodejny
potravin a smíšeného zboží, a to ve výši 4.500 Kč měsíčně, po dobu 24 měsíců od 2. 9. 2019.
6/6 odložit rozhodnutí o realizaci akce „Domovní ČOV“ do seznámení všech dotčených
s podmínkami na setkání dne 16. 9. 2019 v 18 hod. v sále OÚ
6/7 předčasné splacení dlouhodobého úvěru, č. smlouvy o úvěru reg. Č. 99000771388 ke dni
6. 9. 2019 ve výši 494.998,90 Kč
Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
6/8d Závěrečný protokol o výsledku kontroly VZP – ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné
závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky
6/8f Zápis z Valné hromady SOPS 18. 6. 2019
6/8h Veřejné osvětlení u p. Majdlocha – starosta informoval o cenové nabídce na realizaci ve
výši cca 50 tis. Kč, za tuto částku se nebude realizovat, nechá zpracovat jinou cenovou
nabídku
6/8i Rozhodnutí Průmyslová zóna Horní Tošanovice (zveřejněno na úřední desce)

V Dolních Tošanovicích dne 2. 9. 2019

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

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