
Zápis 

ze 19. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 12.6.2017 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  7 členů zastupitelstva obce ( příl.č.1),   přítomni  2 občané 

Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,10 hod. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi : Zbyněk Slanina, Petr Kičmer 

Návrhová komise: Mgr.Ilona Doudová, Jiří Světlík  

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová 

 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání závěrečného účtu a hospodaření obce za rok 2016 

3. Projednání účetní závěrky obce za rok 2016 

4. Projednání rozpočtového opatření č.3 

5. Projednání smluv 

6. Projednání žádostí o finanční dar 

7. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření a účetní závěrky společnosti 

STONAX o.p.s. za rok 2016 

8. Diskuze,  závěr 

 

Ad 1 :   Zasedání zahájil v 17,00 hod. a řídil starosta obce Ing.Petr Martiňák. Konstatoval, 

že je  přítomno sedm  členů zastupitelstva obce, dva členové řádně omluveni. Devatenácté 

zasedání  ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 1.6.2017. Program jednání byl schválen 7 hlasy 

pro .  

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

Doudová , Jiří Světlík, schváleno pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 1 ( Mgr.Doudová ), ověřovateli 

zápisu byli místostarostou navrženi: Petr Kičmer,  Zbyněk Slanina, schváleno pro: 7 , proti: 0, 

zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č.17 nebyly vzneseny. 

 

Ad 2.1: Starosta obce předložil k projednání závěrečný účet a celoroční hospodaření obce 

Horní Tošanovice za rok 2016, včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce,  závěrečný účet 

byl zveřejněn v požadovaném rozsahu. Vysvětlil, v čem spočívá výhrada auditora a jaké 

opatření se přijalo. 

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

a celoroční hospodaření obce Horní Tošanovice za rok 2016, včetně zprávy o přezkumu 

hospodaření s výhradou . 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.1 bylo schváleno. 

 

2.2.: Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce spočívá ve vyvěšení veřejnoprávní smlouvy na elektronických stránkách 

obce ( bylo vyvěšeno 17.3.2017 ) a poučení úřednice, zodpovídající za tuto činnost. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2.2: zastupitelstvo obce schvaluje  opatření 

k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.2 bylo schváleno. 

 

Ad 3: Starosta obce předložil k projednání účetní závěrku obce Horní Tošanovice za rok 

2016, zastupitelé měli možnost seznámit se s podklady a vyjádřili souhlas. 



Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.3: zastupitelstvo obce schvaluje  účetní závěrku 

obce Horní Tošanovice za rok 2016 v plném rozsahu . 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3 bylo schváleno. 

 

Ad 4: Starosta obce předložil k projednání rozpočtové opatření č.3. Zastupitelstvo obce 

nevyjádřilo žádné připomínky.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.3: zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové 

opatření č.3 ( viz příloha 2 )  

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

 

Ad 5.1 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o dílo „Oprava MK – část Zadky 

v obci Horní Tošanovice“ č.S18-037-0038 mezi obcí Horní Tošanovice 129,  zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby Morava, Jahodová 60,620 00 Brno, zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, 

vedoucím odštěpného závodu. 

Dotaz Mgr.Doudová: jaké byly další nabídky 

Odpověď starosta obce: proběhlo řádné výběrové řízení, k nahlédnutí na obecním úřadě 

Dotaz Mgr.Finkeová: kdo bude vykonávat stavební dozor, není uvedeno ve smlouvě 

Odpověď starosta: obec zajistí sama  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.5.1: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

dílo „Oprava místní komunikace v obci Horní Tošanovice“ č.S18-037-0038 mezi obcí Horní 

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

stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60,620 00 Brno, 

zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5.1 bylo schváleno. 

 

 5.2 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení 

odběrných elektrických zařízení k distribuční  soustavě č. 17_SOBS01_4211286404  mezi 

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

Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupená Ing.Vítem 

Grabcem.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.5.3: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční  soustavě 

č. 17_SOBS01_4211286404  mezi obcí Horní Tošanovice 129,  zastoupenou starostou obce 

Ing. Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02, zastoupená Ing.Vítem Grabcem.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5.3 bylo schváleno. 

 

5.3 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu: Horní Tošanovice , 520/11, 

Stryja NNk, č. VI-12-8013549/3 mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 

zastoupenou starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou  

Ing.Martin Barteček, Na Výsluní 2008, Frýdek – Místek na základě plné moci č.PM/II-

172/2016  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.5.3: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu  o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu: Horní Tošanovice , 520/11, Stryja NNk, č. VI-12-8013549/3 mezi obcí Horní 

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

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou  Ing.Martin Barteček, Na Výsluní 2008, Frýdek – 

Místek na základě plné moci č.PM/II-172/2016  



Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5.3 bylo schváleno. 

 

Ad 6.1: Starosta obce předložil k projednání žádost Českého svazu včelařů, z.s. ZO Hnojník 

o finanční dar na činnost organizace v roce 2017, návrh výše příspěvku starosta 2.000,- Kč, 

Dotaz Mgr.Finkeová: zda se finanční dar neschvaloval v prosinci 2016 

Odpověď starosta obce: dosud se žádost neschvalovala 

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

finančního  daru ve  výši 2.000,- Kč Českému svazu včelařů, z.s., ZO Hnojník na činnost 

organizace v roce 2017 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 ( Mgr.Doudová ) , Usnesení bod č.6.1 bylo 

schváleno. 

 

Ad 6.2: Starosta obce předložil k projednání žádost Občanského sdružení ADAM o finanční 

dar na podporu akce pro děti s autismem a jejich rodiny „ Oslava konce školního roku“, 

konané koncem června 2017 v areálu zámku v Horních Tošanovicích, návrh výše příspěvku 

starosta 2.000,- Kč, žádné připomínky 

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

finančního  daru ve  výši 2.000,- Kč občanskému sdružení ADAM . autistické děti a my, 

Havířov, Dlouhá třída 1101/79  na podporu akce „ Oslava konce školního roku“ 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6.2 bylo schváleno. 

 

Ad 7.1: Starosta obce předložil k projednání výroční zprávu o činnosti a hospodaření 

společnosti STONAX, o.p.s. za rok 2016, zastupitelé měli možnost seznámit se s podklady a 

vyjádřili souhlas. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.7: zastupitelstvo obce bere na vědomí  výroční 

zprávu  o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. za rok 2016. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.7.1 bylo schváleno. 

 

Ad 7.2: Starosta obce předložil k projednání účetní závěrku  společnosti STONAX, o.p.s. za 

rok 2016. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.7: zastupitelstvo obce bere na vědomí  účetní 

závěrku  společnosti STONAX, o.p.s. za rok 2016. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.7.1 bylo schváleno. 

 

Ad 6:  Diskuse: 

p.Krpel T. – připomínka, že by si obec měla vypracovat pravidla pro poskytování finančních 

darů 

Starosta obce, místostarosta obce  - ano, souhlas 

 

p.Philippová R. – přišla v závěru zasedání , rozdala zastupitelům „ Žádost o vybudování 

příjezdové cesty k rodinným domům v Horních Tošanovicích „ 

 

Mgr.Doudová – dotaz informace, že obec odkoupí hostinec Pod slonem 

Starosta obce – odpověď informace se nezakládá na pravdě 

 

p.Krpel T. – dotaz, zda se zpracovává projekt přestavby čp.9 a za kolik 

Starosta – odpověď – proběhlo výběrové řízení , vyhrála firma Pentiga, částka na zpracování 

cca 300 tis.Kč, pokud vyjde dotace, bude tento náklad uznatelný v rámci dotace 

p.Krpel T., p.Philippová – částka je moc vysoká 

 



p.Krpel T – dotaz potřeboval by dva vozíky recyklátu, jestli je to možné, jaká cena 

Starosta obce – recyklát má obec uložený, je možné přijet a nabrat si zdarma 

 

 

Starosta obce – informace – žádost o dotaci na přestavbu čp.9 na sociální byty termín 8/2017 

- nové lavičky jsou již zakoupené, budou instalovány u křížů, jak bylo dříve domluveno 

- lehkoatletický trojboj – poděkování všem, kteří pomáhali 

- KD Hájenka – nové obložení uvnitř, dokončení zateplení budovy, přímotopy, provoz 

celoroční 

- Poleninské ohně – starosta svolá pracovní schůzku k zabezpečení organizace, kulturní 

vystoupení – osloví DH Jablunkovanka 

- sběrný dvůr Třanovice – množí se odvozy suti a stavebního materiálu 

 

p.Krpel T. – ve sběrném dvoře v Třinci se platí 

Starosta obce – vstoupí v jednání s firmou Třanovice služby, které provozují sběrný dvůr 

Mgr.Finkeová – lidé se musí naučit třídit 

 

 

Starosta obce – informace o možnosti bezpečnostních prvků , instalují se se záměrem 

upozornit řidiče na dopravní situaci 

Mgr. Doudová, p.Krpel T. – vyjádřili se kladně, je to pro bezpečnost občanů 

 

p.Philippová R. – dotaz, zda je možné přemístit odpadkový koš z blízkosti kříže jinam a zda 

kanalizace nebude řešena alespoň ve středu obce 

p.Krpel T. – dotaz domovní čističky, jaký je záměr obce 

 

Starosta obce – koš půjde přemístit a poté starosta nastínil situaci a záměr obce Horní 

Tošanovice ohledně individuálních domovních čističek 

 

 

Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,10 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast. 

 

V Horních Tošanovicích 12.6.2017 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

 

 

 

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

    Zbyněk Slanina         Petr Kičmer 

 

 

 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 



 

USNESENÍ  Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 12.6.2017 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 2.1  Závěrečný účet  a celoroční hospodaření obce Horní Tošanovice za rok 2016, včetně 

zprávy o přezkumu hospodaření s výhradou . 

 

Bod 2.2  Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření 

 

Bod 3    Účetní závěrku obce Horní Tošanovice za rok 2016 v plném rozsahu 

 

Bod 4    Rozpočtové opatření č.3  obce Horní Tošanovice pro rok 2017. 

 

Bod 5.1 Smlouvu o dílo „Oprava místní komunikace v obci Horní Tošanovice“ č.S18-037-

0038 mezi obcí Horní Tošanovice 129,  zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem 

a SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60,620 

00 Brno, zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu 

 

Bod 5.2 Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOBS01_4211286404 

mezi obcí Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. Petrem 

Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

zastoupená Ing. Vítem Grabcem 

  

Bod 5.3 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu: Horní Tošanovice, 520/11, Stryja NNk IV-12-8013549/3 

mezi mezi obci Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. 

Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 

02, zastoupená Ing. Martinem Bartečkem na základě plné moci ze dne 21.4.2016, ev. Číslo 

PM/II – 172/2016  

  

Bod 6.1  Finanční dar Českému svazu včelařů, ZO Hnojník ve výši 2000,-Kč na  činnost 

v roce 2017 

 

Bod 6.2 Finanční dar ADAM-autistické děti a my,z.s. ve výši 2000,-Kč na podporu akce pro 

děti v roce 2017. 

 

Bere na vědomí: 

 

Bod 7.1   Výroční zprávu o činnosti a celoročním hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. 

v roce 2016 bez výhrad 

 

Bod 7.2 Účetní závěrku společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2016 v plném rozsahu 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 


