Zápis z 23. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Tošanovice konaného dne 2. 9. 2022
_________________________________ * * * ________________________________
Přítomni členové ZO: Pavel Blabla, Eva Grygarová, Mojmír Kohut, Tomáš Bělík, Ivo Stříž,
Stanislav Mitura, Marta Janegová, Bohuslav Gongol, Alois Škuta
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 16,30 hod.
Návrhová komise: S. Mitura, B. Gongol
Ověřovatelé zápisu: M. Kohut, T. Bělík
Zapisovatelka: P. Krupová
Hlasování: všech 9 přítomných pro
Program:
1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
ČEZd_SoBS VB 38594/IV-12-8024473/Horní Tošanovice, č.parc.401/18
4. Smlouva o výpůjčce pozemku a souhlas s provedením opravy vývařiště kalníku a
koryta potoka na parc.č.1611/1 k.ú. Dolní Tošanovice
5. Výběrové řízení – MOST Dolní Tošanovice
6. Zhodnocení volebního období 2018-2022
7. Rozpočtové opatření č. 5/2022
8. Různé, pošta
a) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice
b) Navýšení ceny za reklamu do zpravodaje obce
c) Pořízení nábytku do kanceláře starosty
9. Diskuze, závěr
Hlasování: všech 9 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 3. 8. 2022 a poté starosta
vyzval přítomné zastupitele k vyslovení souhlasu s usnesením.
Hlasování: pro 9
Ad 3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
ČEZd_SoBS VB 38594/IV-12-8024473/Horní Tošanovice, č.parc.401/18
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem smlouvy, poté starosta nechal hlasovat o
schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby
ČEZd_SoBS VB 38594/IV-12-8024473/Horní Tošanovice, č.parc.401/18
Hlasování: pro 9
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Ad 4) Smlouva o výpůjčce pozemku a souhlas s provedením opravy vývařiště kalníku a
koryta potoka na parc.č.1611/1 k.ú. Dolní Tošanovice
Smlouva o výpůjčce pozemku a souhlas s provedením opravy vývařiště kalníku a
koryta potoka na parc.č.1611/1 k.ú. Dolní Tošanovice byla zveřejněna na úřední desce od 8.
8. 2022 do 2. 9. 2022, nikdo neměl k výpůjčce žádné připomínky, starosta nechal hlasovat o
schválení této smlouvy
Hlasování: pro 9
Ad 5) Výběrové řízení – MOST Dolní Tošanovice (mostek Tošanůvky)
Starosta informoval, že dle minule schváleného záměru opravy mostku, zadal firmě
DPR Management vysoutěžit firmu k realizaci opravy, vysoutěžená cena činí 1.536.700 Kč,
zastupitelé se seznámili se Smlouvou o dílo s firmou Verone synergy, s.r.o. Pražmo, termínem
realizace. I. Stříž navrhuje řešit opravu s dotací, stav není havarijní, ve zprávě je navržena
oprava do 1 roku, mělo by řešit až nové zastupitelstvo. Dle p. Grygarové není vhodné vyčerpat
všechny obecní peníze, nevíme o kolik se zdraží pro obec energie, jak vysoké budou
v budoucnu daňové příjmy obce. Starosta nechal hlasovat o schválení Smlouvy o dílo s firmou
Verone synergy, s.r.o. Pražmo, na opravu mostku za cenu 1.536.700 Kč.
Hlasování: pro 6
Proti: 3 (Stříž, Grygarová, Janegová)
Ad 6) Zhodnocení volebního období 2018-2022
Starosta krátce zhodnotil, co vše se stihlo realizovat: doplnění techniky pro zásahovou
jednotku SDH, odhlučnění sálu obecního úřadu, kulturní akce se nekonaly kvůli covidu,
pořídila se promítací a ozvučovací technika a vybavení knihovny novým nábytkem, byla
vyměněna vrata a dveře požární zbrojnice, zrekonstruovala se sociální zařízení v bývalé škole,
proběhne oprava komunikace k obecnímu úřadu a bude se opravovat mostek na Tošanůvkách
ZO bere na vědomí
Ad 7) Rozpočtové opatření č. 5/2022
Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 5/2022 a nechal hlasovat o jeho
schválení – příloha č. 1
Hlasování: pro 9
Ad 8) Různé, pošta
a) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice za rok
2022 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) Navýšení ceny za reklamu do zpravodaje obce – starosta nechal hlasovat o navýšení
ceny za zveřejnění reklamy ve Zpravodaji obce Dolní Tošanovice na 300 Kč za
stránku A5 od 1. 10. 2022
Hlasování: pro 9
c) Pořízení nábytku do kanceláře starosty – zastupitelé souhlasí s pořízením nábytku
do kanceláře starosty (cca 100.000 Kč)
Hlasování: pro 9
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Ad 9) Diskuze, závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za spolupráci v minulém volebním období, výzvou
pro příští zastupitele bude výstavba nového vodovodu v centru obce a dořešení antukového
hřiště před obecním úřadem. Starosta již víceúčelové hřiště nepodporuje, bude zde vhodnější
nějaká odpočinková zóna.
P. Labudová měla dotaz, proč se nyní opravuje cesta k obecnímu úřadu ? Starosta:
finanční prostředky byly určeny k opravě jiné komunikace, na spolufinancování, na které jsme
neobdrželi dotaci (náhradní projekt), komunikace k OÚ byla po opravách odvodnění prašná.
P. Stříž: zda budou po nově opravené cestě k OÚ jezdit nákladní auta, nebo budou jezdit přes
třešňovou alej, která je zničená, místy je utržená krajnice ? Starosta: nákladní auta na
probíhající stavby za obecním úřadem budou jezdit po nově opravené komunikaci k OÚ, její
oprava bude provedena tak, aby snesla vyšší zatížení.
Dále starosta informoval o situaci v bývalé prodejně potravin čp. 36, kdy budoucí
nájemnice provozu pedikúry již provozovnu připravuje k otevření od 1. 10. 2022. Prostory pro
provozování kadeřnictví ovšem vyžadují rekonstrukci v částce 327.000 Kč za materiál. Starosta
sdělil, že předpokládá částku potřebnou na nejnutnější opravy, které bude hradit obec do
100.000 Kč (zateplení stropu, výměna vstupních dveří).
P. Janegová navrhuje vymalovat kancelář starosty, před instalací nového nábytku.

Závěr:
Starosta obce ukončil zasedání v 17,40 hod.

Starosta obce:

P. Blabla_____________________

Ověřovatelé zápisu: M. Kohut __________________ T. Bělík _________________
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Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Tošanovice ze dne 2. 9. 2022
Návrhová komise: S. Mitura, B. Gongol

Čl.I.) Zastupitelstvo obce schvaluje:

23/2 Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání
23/3 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
ČEZd_SoBS VB 38594/IV-12-8024473/Horní Tošanovice, č.parc. 401/18
23/4 Smlouvu o výpůjčce pozemku a souhlas s provedením opravy vývařiště kalníku a
koryta potoka na parc.č.1611/1 k.ú. Dolní Tošanovice
23/5 Smlouvu o dílo s firmou Verone synergy, s.r.o. Pražmo, oprava mostu za cenu
1.536.700 Kč.
23/7 Rozpočtové opatření č. 5/2022 – příloha č. 1
23/8b cenu za zveřejnění reklamy ve Zpravodaji obce Dolní Tošanovice na 300 Kč za stránku
A5 od 1. 10. 2022
23/8c Pořízení nábytku do kanceláře starosty

V Dolních Tošanovicích 2. 9. 2022

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

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