
Zápis 

ze 17. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 13.2.2017 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  7 členů zastupitelstva obce ( příl.1),   přítomno  5 občanů 

Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,05 hod. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi : Jiří Světlík, Zbyněk Slanina 

Návrhová komise: Mgr.Eva Finkeová, Vladislav Čmiel  

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová 

 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání rozpočtového opatření č.1, záznam o změně rozpočtové skladby 

3. Projednání smluv 

4. Projednání výběrové komise 

5. Projednání zálohy fa Nehlsen 

6. Projednání finančního daru 

7. Diskuze,  závěr 

 

Ad 1 :   Zasedání zahájil v 17,00 hod. a řídil místostarosta obce Mgr.Tadeáš Grycz. 

Konstatoval, že je  přítomno sedm  členů zastupitelstva obce. Sedmnácté zasedání  ZO bylo 

řádně svoláno a vyhlášeno 1.2.2017. Program jednání byl  schválen  7 hlasy pro .  

Volba návrhové komise pro návrh  usnesení . Byla navržena komise ve složení : Mgr.Eva 

Finkeová , Vladislav Čmiel, ověřovateli zápisu byli místostarostou navrženi: Zbyněk Slanina,  

Jiří Světlík, schváleno pro: 7 , proti: 0, zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č.16 nebyly vzneseny. 

 

Ad 2: Místostarosta obce předložil k projednání rozpočtové opatření č.1. Zastupitelstvo 

obce nevyjádřilo žádné připomínky. Rovněž vzalo zastupitelstvo na vědomí změnu 

rozpočtové skladby. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2: zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové 

opatření č.1 ( viz příloha 2 ) a bere na vědomí změnu rozpočtové skladby   

Hlasování: pro: 1, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2  bylo schváleno. 

 

Ad 3.1: Místostarosta obce předložil k projednání nabídku  firmy Projekty Vodam s.r.o., 

spočívající ve zpracování studie, výkresové části, položkového rozpočtu, celková cena 92 tis. 

Kč, připomínky nebyly vzneseny. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.3.1: zastupitelstvo obce schvaluje nabídku  

firmy Projekty Vodam s.r.o., Galašova 158, Hranice 753 08,zastoupenou Ing.Petrem 

Matuškou a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.1 bylo schváleno. 

 

Ad 3.2: Místostarosta obce předložil k projednání kupní smlouvu mezi obcí Horní 

Tošanovice a paní Olgou Soviarovou, Krestova 1301/21, Ostrava – Hrabůvka, za účasti třetí 

osoby Realitní kanceláře STING, s.r.o., se sídlem 1.máje 540, Třinec, zastoupené na základě 

plné moci Robertem Gorylem o zakoupení nemovitostí pozemek parc.č. St.18/1, jehož 

součástí je stavba čp.9, pozemek parc.č. 144/2, pozemek parc.č. 146/5, k.ú. Horní Tošanovice 

za cenu 800 tis. Kč. Zastupitelé byli se záměrem obeznámeni, předsedající sdělil, že samotná 

smlouva byla konzultována s JUDr.Bockem a je možnost, že v dotačním titulu bude i částečná 

úhrada nemovitosti. Žádné připomínky.  



 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.3.2: zastupitelstvo obce schvaluje kupní 

smlouvu mezi obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou Ing.Petrem Martiňákem a paní 

Olgou Soviarovou, Krestova 1301/21, Ostrava – Hrabůvka, za účasti třetí osoby Realitní 

kanceláře STING, s.r.o., se sídlem 1.máje 540, Třinec, zastoupené na základě plné moci 

Robertem Gorylem  o zakoupení nemovitostí pozemek parc.č. St.18/1, jehož součástí je 

stavba čp.9, pozemek parc.č. 144/2, pozemek parc.č. 146/5, k.ú. Horní Tošanovice za cenu 

800 tis. Kč 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.2 bylo schváleno. 

 

Ad 3.3: Předsedající  předložil k projednání smlouvu o úschově finančních prostředků mezi 

obcí Horní Tošanovice, paní Olgou Soviarovou, Krestova 1301/21, Ostrava – Hrabůvka a 

advokátem JUDr. Pavlem Nastisem, evidenční číslo ČAK 10465, se sídlem AK Ostrava, 

Sokolská  tř.21, Moravská Ostrava, za účasti další osoby Realitní kanceláře STING, s.r.o., se 

sídlem 1.máje 540, Třinec, zastoupené na základě plné moci Robertem Gorylem na jejímž 

základě bude část kupní ceny ve výši 727.400,- Kč složena do advokátní úschovny a to do 

doby zapsání vkladu na Katastru nemovitostí. Členové zastupitelstva obce vyjádřili souhlas.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.3.3: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 

úschově finančních prostředků mezi obcí Horní Tošanovice, paní Olgou Soviarovou, 

Krestova 1301/21, Ostrava – Hrabůvka a advokátem JUDr. Pavlem Nastisem, evidenční číslo 

ČAK 10465, se sídlem AK Ostrava, Sokolská  tř.21, Moravská Ostrava, za účasti další osoby 

Realitní kanceláře STING, s.r.o., se sídlem 1.máje 540, Třinec, zastoupené na základě plné 

moci Robertem Gorylem  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.3 bylo schváleno. 

 

Ad  3.4:    Místostarosta dále předložil Dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 5.10.2016 

mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem 

Martiňákem a Janou Hankovou,  bytem Horní Tošanovice 138, 739 53, který  prodlužuje 

termín splatnosti smlouvy o zápůjčce. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.4: zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke 

smlouvě o zápůjčce mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Janou Hankovou,  bytem Horní Tošanovice 138, 

739 53  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.4 bylo schváleno. 

 

Ad  3.5:    Místostarosta dále předložil Dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce mezi obcí Horní 

Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a 

Miloslavem Baronem,  bytem Horní Tošanovice 19 a Blaženou Čermákovou, bytem Západní 

1321/10, Bolevec, 323 00 Plzeň  , který  prodlužuje termín splatnosti smlouvy o zápůjčce. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.5: zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke 

smlouvě o zápůjčce mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Miloslavem Baronem,  bytem Horní Tošanovice 19 

a Blaženou Čermákovou, bytem Západní 1321/10, Bolevec, 323 00 Plzeň  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.5 bylo schváleno 

Ad  3.6:    Místostarosta dále předložil Dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce mezi obcí Horní 

Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a 

Helenou Širokou,  bytem Horní Tošanovice 112, 739 53 a Jiřím Širokým, bytem 

Zahradkářská 161/1, Hradiště, 735 42 Těrlicko, který  prodlužuje termín splatnosti smlouvy o 

zápůjčce. 



Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.6: zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke 

smlouvě o zápůjčce mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Helenou Širokou,  bytem Horní Tošanovice 112, 

739 53 a Jiřím Širokým, bytem Zahradkářská 161/1, Hradiště, 735 42 Těrlicko, 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.6 bylo schváleno 

3.7 Místostarosta obce předložil k projednání Smlouvu o dílo  mezi Obcí Horní Tošanovice, 

Horní Tošanovice 129,  zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Zdravotním 

ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám.7, Ostrava, zastoupeným ředitelem 

RNDr.Petrem Hapalou . Předmětem smlouvy jsou odběry a analýzy pitných vod dle platné 

legislativy Žádné připomínky nebyly vzneseny.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.3.6: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

dílo  mezi Obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129,  zastoupenou starostou obce Ing. 

Petrem Martiňákem a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám.7, Ostrava, 

zastoupeným ředitelem RNDr.Petrem Hapalou 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.6 bylo schváleno. 

 

Ad 4:  Místostarosta obce předložil k projednání potřebu stanovit výběrovou komisi  pro 

projekt „Revitalizace soustavy ČOV pro obec Horní Tošanovice“ .Zároveň navrhnul do 

komise Ing.L. Kelecsényho, Ing. V.Barona, pana Zbyňka Slaninu. Žádné další návrhy.    

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4: zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou  

komisi pro projekt „Revitalizace soustavy ČOV pro obec Horní Tošanovice“ ve složení 

Ing.L.Kelecsény, Ing.V.Baron, pan Zbyněk Slanina 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4 bylo schváleno 

 

Ad 5:   Místostarosta obce předložil k projednání zálohu na svoz odpadů firmě Nehlsen ve 

výši 350 tis.Kč. Žádné připomínky. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5: zastupitelstvo obce schvaluje zálohu na svoz 

odpadů  firmě Nehlsen ve výši 350 tis. Kč. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5 bylo schváleno 

 

Ad 6.1: Předsedající předložil k projednání žádost Sdružení rodičů a přátel školy při 

Mateřské škole v Horních Tošanovicích o poskytnutí finančního daru na organizační zajištění 

karnevalu pro děti, který se koná 24.2.2017 ve výši 2.000,- Kč.Zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.6.1: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 

Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole v Horních Tošanovicích ve výši 2.000,- Kč 

na organizační zajištění karnevalu pro děti, který se koná 24.2.2017 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6.1 bylo schváleno. 

6.2: Předsedající předložil k projednání schválení poskytnutí finančního daru TJ Tošanovice 

ve výši 50.000,- Kč na činnost pro rok 2017. Zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.6.2.: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 

TJ Tošanovice ve výši 50.000,- Kč na činnost v roce 2017 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6.2 bylo schváleno. 

 

Ad 7:  Diskuse: 

Starosta obce  - obeznámil členy zastupitelstva se zachováním stávající smlouvy s HVP o 

kompletním pojištění majetku obce Horní Tošanovice a zapracováním aktuálních požadavků  

- bylo zároveň sjednáno havarijní pojištění DA SDH 

 

p.Kelecsény L. – dotaz, jaké jsou reference na firmu Vodam, jaké alternativy bude 

zpracovávat 



starosta obce – firma vypracuje dvě varianty , kdy má jedna vyloučit druhou, reference na 

firmu jsou kladné 

- obeznámil členy zastupitelstva s podáním - žádosti na dotaci z POV z rozpočtu kraje ve výši 

400 tis. Kč na technické zhodnocení KD Hájenky 

- žádost o dotaci na rekonstrukci zvoničky z Ministerstva zemědělství České republiky 

- sledujeme dění kolem poskytování dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální 

byty, pokud vyjde vhodný dotační program , pokusíme se získat finance na přestavbu 

zakoupeného rodinného domu čp.9 

- poděkoval všem, kteří se podíleli na dobrém průběhu obecního plesu 

 

p.Čmiel – informace ohledně masopustní zabíjačky, která se bude konat 25.2.2017, plakáty, 

pozvánky 

 

p.Kelecsény L. – dotaz, zda je možné doplnit na webové stránky obce kulturní a sportovní 

akce, uvedené v tištěném kalendáři 

starosta obce – bude doplněno 

 

starosta obce  - stanovení termínu smažení vaječiny, po diskusi byl stanoven termín 

27.5.2017 

 

p.Grycz T. – příspěvek ve smyslu, že je potřeba zdokumentovat historické stavby v obci a 

zjistit historii, popřípadě zabezpečit informace pro další generace 

 

p.Finkeová E. – dotaz na konání sportovního dne, jaké budou discipliny, návrh na rozšíření 

m o soutěž v šipkách 

starosta obce – podal informaci a přivítal návrh p.Finkeové 

 

p.Zwardoň T. – dotaz na ISNO, nezobrazují se svozy separovaného odpadu 

starosta obce – chybné kódy, firma Nehlsen obešle všechny občany s vysvětlením a novými 

kódy 

 

 

Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,05 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast. 

 

V Horních Tošanovicích 13.2.2017 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   ………………………….        ……………………………. 

    Jiří Světlík         Zbyněk Slanina 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 

 

 



USNESENÍ  ZE 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 13.2.2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 2.   Rozpočtové opatření č.1 obce Horní Tošanovice pro rok 2017 

 

Bod 3.1 Nabídku 16098  firmy Projekty Vodam s.r.o., Galašova 158, Hranice 753 01, 

zastoupenou Ing. Petrem Matuškou na akci „ Horní Tošanovice - odkanalizování a čištění 

odpadních vod“  a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.                                                                 

Bod 3.2 Kupní smlouvu o zakoupení nemovitostí -  pozemku parc.č. St.18/1, jehož součástí je 

stavba č.p.9, pozemky parc.č.144/2 a parc.č.146/5, v k.ú. Horní Tošanovice,  mezi obcí Horní  

Tošanovice, zastoupenou starostou Ing.Petrem Martiňákem a paní Olgou Soviarovou, 

Krestova 1301/21, Ostrava – Hrabůvka, za účasti třetí osoby Realitní kanceláře STING, s.r.o., 

se sídlem 1.máje 540, Třinec, zastoupené na základě plné moci Robertem Gorylem. 

Bod 3.3 Smlouvu o úschově finančních prostředků mezi obcí Horní Tošanovice, paní Olgou 

Soviarovou, Krestova 1301/21, Ostrava – Hrabůvka a advokátem JUDr. Pavlem Nastisem, 

evidenční číslo ČAK 10465, se sídlem AK Ostrava, Sokolská  tř.21, Moravská Ostrava, za 

účasti další osoby Realitní kanceláře STING, s.r.o., se sídlem 1.máje 540, Třinec, zastoupené 

na základě plné moci Robertem Gorylem  

Bod 3.4  Dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 5.10.2016 mezi obcí Horní Tošanovice, 

zastoupenou Ing.Petrem Martiňákem, starostou obce a Janou Hankovou,Horní Tošanovice 

138, 739 53 Hnojník 

Bod 3.5   Dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 5.10.2016 mezi obcí Horní Tošanovice, 

zastoupenou Ing.Petrem Martiňákem, starostou obce a Miloslavem Baronem, Horní 

Tošanovice 19, 739 53 Hnojník a Blaženou Čermákovou, Západní 1321/10, Bolevec, 323 00 

Plzeň. 

Bod 3.6  Dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 5.10.2016 mezi obcí Horní Tošanovice, 

zastoupenou Ing.Petrem Martiňákem, starostou obce a Helenou Širokou, Horní Tošanovice 

112, 739 53 Hnojník a Jiřím Širokým Zahradkářská 161/1, Hradiště, 735 42 Těrlicko. 

 

Bod 4. Výběrovou komisi pro projekt „Revitalizace soustavy ČOV pro obec Horní 

Tošanovice“ ve složení : Ing.Baron Václav, Ing.Kelecsény Luděk, pan Slanina Zbyněk                                                                              

. 

Bod 5. Zálohu na svoz odpadů pro rok 2017 ve výši 350 tis.Kč  firmě Nehlsen s.r.o. 

 

Bod 6.1.   Finanční dar ve výši 2.000,- Kč Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole 

v Horních Tošanovicích na organizační zajištění Karnevalu pro děti dne 24.2.2017 

Bod 6.2.   Finanční dar ve výši 50.000,- Kč TJ Tošanovice na činnost na r.2017 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Bod 2.  Změnu rozpočtové skladby 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 


