Zápis z 18. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 9. 11. 2021
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Eva Grygarová, Tomáš Bělík, Mojmír Kohut, Alois Škuta,
Ivo Stříž, S. Mitura
Omluveni: M. Janegová, B. Gongol
Hosté: Milan Gongol, R. Konečný
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,00 hod.
Návrhová komise: I. Stříž, T. Bělík
Ověřovatelé zápisu: M. Kohut, S. Mitura
Zapisovatelka: P. Krupová
Hlasování: všech 7 přítomných pro
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Zápis z pracovní schůzky finančního výboru
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8019727/02
Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-8022284/03
OZV č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Možnost podání žádosti o dotaci z programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a
rozvoje venkova - DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací (Třešňová
alej)
Smlouva o pronájmu nebytových prostor v budově čp. 22 paní Kubata
Žádosti o finanční dary
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Různé, pošta
a) Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti ( aplikace zákona, správa
místních poplatků zavedených na území obce, vybírání správních poplatků)
b) Vyúčtování fin. příspěvku Hyundai Dobrý soused 2021
Informace o záměru realizovat zástavbu v lokalitě parc.č. 1056/1 k.ú .D.Tošanovice
Diskuze, závěr
Hlasování: všech 7 přítomných

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 20. 9. 2021 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 7
Ad 3) Zápis z pracovní schůzky finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru přečetla zápis – příloha č. 1
1

ZO bere na vědomí

Ad 4) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8019727/02
Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV12-8019727/02
Hlasování: pro 7
Ad 5) Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-8022284/03
Starosta nechal hlasovat o schválení žádosti o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene IV-12-8022284/03ZO
Hlasování: pro 7
Ad 6) OZV č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Starosta nechal hlasovat o schválení OZV č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022
Hlasování: pro 7
Ad 7) Možnost podání žádosti o dotaci z programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a
rozvoje venkova - DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací (Třešňová alej)
Starosta nechal hlasovat o schválení podání žádosti o dotaci z programu MMR
117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova - DT 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací (Třešňová alej)
Hlasování: pro 7
Ad 8) Smlouva o pronájmu nebytových prostor v budově čp. 22 paní Kubata
Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o pronájmu nebytových prostor
v budově čp. 22 paní Kubata – příloha č. 2
Hlasování: pro 7
Ad 9) Žádosti o finanční dary
Po diskuzi starosta nechal hlasovat
a) o schválení finančních darů na činnost místních spolků pro rok 2022:
Cvičení jógy

15.000 Kč

TJ Tošanovice

80.000 Kč

Kroužek rukodělný 10.000 Kč
Baví se celá vesnice

10.000 Kč

Cvičení SM systém

12.000 Kč
Hlasování: pro 7

b) o zamítnutí finančních darů pro rok 2022:
Záchranná stanice Bartošovice
Charita Český Těšín

Hlasování: pro 7
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Ad 10) Rozpočtové opatření č. 5/2021
Starosta seznámil přítomné se obsahem Rozpočtového opatření č. 5/2021, poté nechal
hlasovat o jeho schválení – příloha č. 3
Hlasování: pro 7
Ad 11) Různé, pošta
a) Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti – místní poplatky – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
b) Starosta informoval o provedeném vyúčtování finančního příspěvku z fondu Hyundai
Dobrý soused – vyúčtování, včetně fotodokumentace bylo odesláno
c) Žádost Knihovny Třinec o schválení ročního poplatku 2.000 Kč na provoz serveru.
Hlasování pro: 7
d) Informace starosty obce o vybrané firmě na opravu meliorační jímky, včetně
přívodního potrubí u obecního úřadu, zastupitelé pověřují starostu k uzavření
smlouvy o dílo s vybranou firmou V. Voznica
Hlasování pro: 7
Ad 12. Informace o záměru realizovat zástavbu v lokalitě parc.č. 1056/1 k.ú. D.Tošanovice
Místostarosta informoval přítomné o záměru vlastníka pozemku parc. č. 1056/1 k.ú.
Dolní Tošanovice realizovat v této lokalitě zástavbu 9 až 14 rodinných domů.
ZO bere na vědomí
Ad 13) Diskuze, závěr
S. Mitura upozornil na nepořádek, který vítr roznáší na okolní pole z novostaveb za
obecním úřadem – starosta: všichni stavebníci budou na tuto skutečnost upozorněni.
R. Konečný připomenul nutnost opravy vodovodního ventilu na poli vedle jeho RD,
starosta o tomto problému ví, řeší se.
E. Grygarová přednesla žádosti obyvatel podél chodníku směr zastávka – hřiště, kdy
jim světla svítí až do oken rodinných domů a světla směr Dobratice nesvítí vůbec. Starosta
zajistí opravu světel, a u osvětlení podél chodníku může zajistit výměnu starých výložníků,
nechá zpracovat cenovou nabídku a bude zastupitele informovat.
Závěr:
Starosta obce ukončil zasedání v 17,14 hod.

Starosta obce:

P. Blabla_____________________

Ověřovatelé zápisu: S. Mitura __________________ M. Kohut__________________
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Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 9. 11. 2021
Návrhová komise: I. Stříž, T. Bělík
Čl.I.) Zastupitelstvo obce schvaluje:
18/2 Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání
18/4 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8019727/02
18/5 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-8022284/03ZO
18/6 OZV č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
s účinností od 1. 1. 2022
18/7 podání žádosti o dotaci z programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova
- DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací (Třešňová alej)
18/8 Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově čp. 22 p. Kubata – příloha č. 2
18/9a poskytnutí finančních darů pro rok 2022 těmto žadatelům:
Cvičení jógy
15.000 Kč
TJ Tošanovice
80.000 Kč
Kroužek rukodělný
10.000 Kč
Baví se celá vesnice
10.000 Kč
Cvičení SM systém
12.000 Kč
18/10 Rozpočtové opatření č. 5/2021 – příloha č. 3
18/11c Žádost Knihovny Třinec o schválení ročního poplatku 2.000 Kč na provoz serveru
18/11d opravu meliorační jímky, včetně přívodního potrubí u obecního úřadu vybranou
firmou V. Voznica
Čl.II.) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
18/3 zprávu finančního výboru – příloha č. 1
18/12 informoval o záměru vlastníka pozemku parc. č. 1056/1 k.ú. Dolní Tošanovice realizovat
v této lokalitě zástavbu 9 až 14 rodinných domů.
.
Čl.III.) Zastupitelstvo obce z a m í t á:
18/9b poskytnutí finančních darů pro rok 2022 těmto žadatelům:
Záchranná stanice Bartošovice
Charita Český Těšín

V Dolních Tošanovicích 9. 11. 2021

…………………………………….
Pavel Blabla
starosta obce

………………………………….
Alois Škuta
místostarosta
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