Zápis z 13. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 14. 12. 2020

_________________________________ * * * ________________________________
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Tomáš Bělík, Eva Grygarová, Alois Škuta, Mojmír Kohut,
Stanislav Mitura, I. Stříž, M. Janegová
Omluven: B. Gognol
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,00 hod.
Návrhová komise: E. Grygarová, I. Stříž
Ověřovatelé zápisu: T. Bělík, A. Škuta
Zapisovatelka: X. Starobová
Hlasování: všech 7 přítomných pro
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Zpráva Finančního výboru
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8001230/012/C
Návrhy na pořízení změny Územního plánu Dolní Tošanovice
Žádost o vyjádření k zastavovací studii v lokalitě Chechlůvka
Návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 8,9/2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření od 1.1.2021
Připomínky k aktualizaci Územně analytických podkladů
Různé, pošta
a) Žádost o finanční dar
b) Žádost p. Honzákové
c) Informace o podaných žádostech MMR cesta, MSK hřiště
d) Návrh na vyřazení majetku obce (zastaralý, nefunkční..)
e) Plán inventur na rok 2020
f) Projednání dodatku smlouvy s firmou SMOLO (odpady)
g) Žádost o finanční dar - kosmetika
13. 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
Referentka přečetla usnesení z minulého zasedání ze dne 3. 8. 2020 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 7
Ad 3) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu z pracovní schůzky finančního
výboru – příloha č. 1
ZO bere na vědomí
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Ad 4) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8001230/012/C
Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV—12-8001230/012/C
Hlasování: pro 7
Ad 5) Návrhy na pořízení změny Územního plánu Dolní Tošanovice
Starosta přednesl doporučení pořizovatele ÚP, který konstatoval, že další zastavitelné
plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení
nových zastavitelných ploch a obec Dolní Tošanovice má vymezeno platným územním
plánem dostatek zastavitelných ploch, které je třeba využít a nezasahovat do nezastavěného
území a volné krajiny, vzhledem k tomu nedoporučuje v současné době pořizovat změnu
ÚP, ale vyčkat na zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Dolní Tošanovice, kterou obci
pořizovatel předloží nejpozději do 12.4.2023, poté nechal starosta hlasovat o zamítnutí obou
žádostí o změnu v Územním plánu obce Dolní Tošanovice (pozemek parc.č. 680/1 a 960/1)
Hlasování: pro 7
Ad 6) Žádost o vyjádření k zastavovací studii v lokalitě Chechlůvka
Starosta informoval, že odbor územního plánování nemá ke studii připomínky,
starosta a místostarosta požadují místní šetření společně s majiteli pozemků, stavebním
úřadem a projektantem, aby bylo do zastavovací studie doplněno řešení odvodnění daného
území – lokalita Chechlůvka
ZO bere na vědomí
* přišel S. Mitura v 16,31 hod.
Ad 7) Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 18. 11. do 14. 12. 2020. Starosta
nechal hlasovat o schválení rozpočtu obce Dolní Tošanovice na rok 2021 – příloha č. 2
Hlasování: pro 8
Ad 8) Rozpočtové opatření č. 8,9/2020
a) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8/2020 provedeným
starostou obce – příloha č. 3
ZO bere na vědomí
b) Starosta nechal hlasovat o rozpočtovém opatření č. 9/2020 – příloha č. 4
Hlasování: pro 8
Ad 9) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 18. 11. do
14. 12. 2020, starosta nechal hlasovat o jeho schválení – příloha č. 4
Hlasování: pro 8
Ad 10) Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření od 1. 1. 2021
Zastupitelé pověřují starostu obce k provádění rozpočtových opatření neomezeně
v příjmové i výdajové části rozpočtu obce Dolní Tošanovice, včetně financování, od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021
Hlasování: pro 8
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Ad 11) Připomínky k aktualizaci Územně analytických podkladů
Starosta vysvětlil, že připomínky budou k „Odpočívkám Dobratice vlevo (D48 km
58,8), o této věci již zastupitelé před časem jednali a také vyslovili záporné stanovisko
k výstavbě. Starosta nechal hlasovat: zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice nesouhlasí
s výstavbou dvou odpočívek na D 48, a to vlevo v km 58,8 a vpravo v km 59,1 v k.ú.
Dobratice, a to ani s variantou možných kompenzací.
Hlasování: pro 8
Ad 12) Různé, pošta
a) Žádost o finanční dar – Záchranná stanice Bartošovice 3.000 Kč, starosta nechal
hlasovat o zamítnutí poskytnutí finančního daru
Hlasování: pro 8
b) Žádost p. Honzákové o finanční příspěvek za pročištění obecních příkop ve výši
10.043 Kč, což by mělo vyřešit přívalové deště v dané lokalitě. Starosta: voda
z příkopu odtékala, neohrožovala ani obecní ani soukromé pozemky, čištění
nebylo nutné. P. Honzáková vysvětlila, jak voda teče po jejích pozemcích. P. Škuta
oponoval, že vjezd k jejímu RD je výše než příkopy, propustek funguje jako hráz.
P. Honzáková oponovala, že jako hráz funguje obecní cesta, a vznesla ještě
požadavek na pročištění trubky u cesty k p. Sitkové. P. Grygarová navrhuje
místní šetření, aby se zastupitelé mohli seznámit se situací na místě. Starosta:
odkládá projednání žádosti po provedeném místním šetření.
ZO bere na vědomí
c) Starosta informoval, že žádosti o dotace na MMR - oprava komunikace třešňová
alej, a MSK – rekonstrukce hřiště byly podány
d) Návrh na vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku obce
Hlasování: pro 8
e) Plán inventur na rok 2020

ZO bere na vědomí

f) Starosta nechal hlasovat o schválení Dodatku č. 12 k mandátní smlouvě na
nakládání s odpady na území obce Dolní Tošanovice – Smolo CZ, s.r.o
Hlasování: pro 8
g) Starosta přednesl žádost o finanční dar ve výši 1.000 Kč pro Kosmetiku
Szturcková, na nájem nebytových prostor, z důvodu nemožnosti vykonávat
činnost z důvodu nařízení vlády
Hlasování: pro 8
Ad 13) Diskuze, závěr
P. Honzáková informovala o omezené činnosti Senior Clubu, převážně byla po část roku
omezena na korespondenci, emaily, žádá zastupitele, aby občas seniorům, kteří covidová
omezení špatně snáší, občas zatelefonovali.
Starosta popřál zastupitelům vše nejlepší v novém roce a poděkoval zastupitelům za
odvedenou práci v letošním roce.
Závěr:
Starosta obce ukončil zasedání v 17,30 hod.
Starosta obce:

P. Blabla _____________________

Ověřovatelé zápisu: T. Bělík _________________ A. Škuta _________________
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U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 14. 12. 2020
Návrhová komise:

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

13/2 kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
13/4 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV—12-8001230/012/C
13/7 rozpočet obce Dolní Tošanovice na rok 2021 – příloha č. 2
13/8b rozpočtové opatření č. 9/2020 – příloha č. 4
13/9 střednědobý výhled rozpočtu obce – příloha č. 5
13/10 pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření neomezeně v příjmové i
výdajové části rozpočtu, včetně financování od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
13/12d vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku – příloha č. 6
13/12f Dodatek č. 12 k mandátní smlouvě na nakládání s odpady na území obce Dolní
Tošanovice – Smolo CZ, s.r.o.
Čl.II.) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
13/3 Zprávu finančního výboru – příloha č. 1
13/6 požadavek na doplnění řešení odvodnění do zastavovací studie v lokalitě Chechlůvka
13/8a rozpočtové opatření č. 8/2020 – příloha č. 3
13/12b odložení projednání žádosti p. Honzákové do doby provedení místního šetření
13/12e plán inventur na rok 2020
Čl.III.) Zastupitelstvo obce z a m í t á :
13/5 pořízení změn v Územním plánu obce Dolní Tošanovice (2 žádosti)
13/12a poskytnutí finančního daru Záchranné stanici Bartošovice ve výši 3.000 Kč
Čl.IV.) Zastupitelstvo obce n e s o u h l a s í :
13/11 s výstavbou dvou odpočívek na D48, a to vlevo v km 58,8 a vpravo v km 59,1 v k.ú.
Dobratice, a to ani s variantou možných kompenzací

V Dolních Tošanovicích dne 14. 12. 2020

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

….…….....……………………..
Alois Š k u t a
místostarosta
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Výpis z u s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 14. 12. 2020
Návrhová komise:

E. Grygarová, I. Stříž

Čl.IV.) Zastupitelstvo obce n e s o u h l a s í :

13/11 s výstavbou dvou odpočívek na D48, a to vlevo v km 58,8 a vpravo v km 59,1 v k.ú.
Dobratice, a to ani s variantou možných kompenzací

V Dolních Tošanovicích dne 14. 12. 2020

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

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