Zápis z 10. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 5. 4. 2016
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomní členové ZO: P. Blabla, V. Pohludka, E. Grygarová, A. Škuta, I. Stříž, M. Kohut, S.
Mitura,
Omluveni: E. Bartečková, Š. Žuková
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,10 hod.
Návrhová komise: S. Mitura, I. Stříž
Ověřovatelé zápisu: A. Škuta, M. Kohut
Zapisovatelka: X. Starobová
Program:

1)
2)
3)
4)
5)

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice
Schválení účetní závěrky za rok 2015
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IV-12-8009033, Hrachovina
6) Rozpočtové opatření č. 1
7) Různé, pošta
a) Navýšení příspěvku za napojení na obecní vodovod
b) Protokol o provedené kontrole SOPS
c) Smlouva o dodávce pitné vody – Tozos (rozšíření vododovod.řadu Poleniny)
d) Smlouva – Digis
e) Směrnice č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek
f) Volba komise pro výběrové řízení na realizaci stavby – Chodníkové těleso
g) Pověření starosty k zajištění výběrového řízení a podpisu smlouvy
h) Příloha č. 1 k zadání změny č. 1 územního plánu (zákresy)
i) Informace o očkování psů – 13.4.2016 v 16 hodin před OÚ
j) nabídka práce – úklid OÚ a budovy bývalé školy na DPP
k) nabídky na zpracování strategického plánu obce
l) informace – MZŠ Hnojník
m) odpady – Nehlsen
n) záměr pořízení barevné kopírky
r) veřejné osvětlení v lokalitě „Jursová“
8) 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 5. 2. 2016 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 7
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Ad 3) Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2015
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od 16. 3. do 5. 4. 2016. Starosta nechal
hlasovat o schválení závěrečného účtu s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad – příloha č. 1
Hlasování: pro 7
Ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2015
Starosta nechal hlasovat o schválení účetní závěrky za účetní období 2015 – příloha č. 2
Hlasování: pro 7
Ad 5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IV- 12-80090033, Hrachovina DTS, VNk, NNk, VB 006
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem smlouvy, byla navržena částka za zřízení
věcného břemene ve výši 60.000 Kč.
Hlasování: pro 7
* 16,45 odešla E. Grygarová
Ad 6) Rozpočtové opatření č. 1
Účetní seznámila přítomné s navrženým rozpočtovým opatřením, poté nechal
starosta hlasovat – příloha č. 3
Hlasování: pro 6
Ad 7) Různé, pošta
a) navýšení příspěvku za napojení na vodovodní řád obce na 10.000 Kč
Hlasování: pro 6
b) Protokol o kontrole plnění usnesení sněmu starostů a hospodaření SOPS ze dne
15. 12. 2015 bez výhrad
ZO bere na vědomí
c) smlouva o dodávce pitné vody – Tozos (rozšíření vodovodního řádu v lokalitě
Poleniny)
Hlasování: pro 6
d) Smlouva o dílo s firmou Digis na tvorbu GIS obce na rok 2016
Hlasování: pro 6
e) Směrnice 2/2016 k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Hlasování: pro 6
f) volba komise pro výběrové řízení na realizaci stavby „Chodníkové těleso“ , byli
navrženi: Pavel Blabla, Alois Škuta, Boris Guziur
Hlasování: pro 6
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g) pověření starosty obce k zajištění výběrového řízení a podpisu smlouvy
s vítězným uchazečem na realizaci stavby „Chodníkové těleso“
Hlasování: pro 6
h) příloha č. 1 k zadání změny č. 1 územního plánu obce (zákresy)
Hlasování: pro 6
i)

informace o očkování psů – 13. 4. 2016 od 16 hodin před OÚ

j)

nabídka práce – úklid budovy obecního úřadu a budovy bývalé školy

k) nabídky na zpracování strategie obce, byla vybrána nabídka RNDr. Davida W.
Nováka, Ph.D. za cenu 45.000 Kč
Hlasování: pro 5
Zdržel se: 1 (Stříž)
l)

informace – MZŠ Hnojník – příloha č. 4

m) odpady Nehlsen Třinec – ISNO, zjištění možnosti levnějšího poskytovatele
n) záměr pořízení multifunkční barevné tiskárny po potřeby OÚ
Hlasování: pro 5
Proti: 1 (Stříž)
o) záměr zřízení veřejného osvětlení v lokalitě „Jursová“- zastupitelé souhlasí se
záměrem, na nákladech realizace se budou podílet společně obec Horní
Tošanovice a obec Dolní Tošanovice, cenovou nabídku nechá zpracovat obec
Horní Tošanovice

Ad 8) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 18,20 hodin

Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: A. Škuta _________________ M. Kohut __________________
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U s n e s e n í z 10. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 5. 4. 2016
Návrhová komise:

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

1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
3. Účetní závěrku za rok 2015
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-80090033, Hrachovina DTS, VNk, NNk, VB 006
5. Rozpočtové opatření č. 1
6. Příspěvek za napojení na vodovodní řád obce Dolní Tošanovice ve výši 10.000 Kč
7. Smlouvu o dodávce pitné vody od firmy Tozos v lokalitě „Poleniny“
8. Smlouvu o dílo s firmou Digis na tvorbu GIS obce na rok 2016
9. Směrnici 2/2016 k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10. Komisi pro výběrové řízení na realizaci stavby „Chodníkové těleso“ ve složení:
Pavel Blabla, Alois Škuta, Boris Guziur
11. Pověření starosty obce k zajištění výběrového řízení a podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem na realizaci stavby „Chodníkové těleso“
12. Přílohu č. 1 ke schváleným změnám v ÚP obce ze dne 9. 12. 2015 – zákresy
13. Nabídku na zpracování strategického plánu obce od RNDr. Davida W. Nováka,
Ph.D. za cenu 45.000 Kč
14. Pořízení multifunkční barevné tiskárny
Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1. Protokol o kontrole plnění usnesení sněmu starostů a hospodaření Sdružení obcí
povodí Stonávky ze dne 15. 12. 2015 bez výhrad

V Dolních Tošanovicích dne 5. 4. 2016

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

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