
Zápis 

ze 18. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 5.4.2017 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  7 členů zastupitelstva obce ( příl.č.1),   přítomno  0 občanů 

Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,20 hod. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi : Jiří Světlík, Petr Kičmer 

Návrhová komise: Mgr.Ilona Doudová, Zbyněk Slanina  

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová 

 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání rozpočtového opatření č.2 

3. Projednání výzev k dotacím 

4. Projednání smluv 

5. Projednání strategického plánu obce 

6. Diskuze,  závěr 

 

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

že je  přítomno šest  členů zastupitelstva obce. Osmnácté zasedání  ZO bylo řádně svoláno a 

vyhlášeno 28.3.2017. Program jednání byl schválen 5 hlasy pro, zdržel se: 1 ( Mgr.Finkeová ) 

.  

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

Doudová , Zbyněk Slanina, ověřovateli zápisu byli místostarostou navrženi: Petr Kičmer,  Jiří 

Světlík, schváleno pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č.17 nebyly vzneseny. 

Mgr Tadeáš Grycz se dostavil na zasedání v 17,05, přítomno sedm členů zastupitelstva obce. 

 

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

nevyjádřilo žádné připomínky.  

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

opatření č.2 ( viz příloha 2 )  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2  bylo schváleno. 

 

Ad 3.1: Starosta obce obeznámil členy zastupitelstva s výzvou  k výběru firmy na zhotovení 

projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti ke stavbě „ Přístavba a stavební úpravy 

rodinného domu čp.9 v Horních Tošanovicích na bytový dům – zhotovení projektové 

dokumentace“. Osloveny byly tři firmy – ATISS – Ing.Jiří Sikora, C.E.I.S. CZ, s.r.o., 

PENTIGA, s.r.o. Nejnižší cena -  nabídka fa PENTIGA, s.r.o., 342 tis.Kč, termín zhotovení 

k 31.8.2017, termín podání žádosti o dotaci 6 – 9 /2017, dotaz Mgr.Finkeová – že bylo 

řečeno, že dotační program je úzce určen, starosta odpověď – podmínky byly změněny,  další  

připomínky nebyly vzneseny. 

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

firmy PENTIGA,  s.r.o., Třanovice čp.1, zastoupenou Ing. Zbyhněvem Janczykem -  

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp.9 v Horních Tošanovicích na bytový dům – 

zhotovení projektové dokumentace 

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

 

Bod 3.2 Starosta  obeznámil členy zastupitelstva s výzvou inženýrskou činnost pro projekt: 

„Revitalizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obcí Horní Tošanovice“. 



Osloveny byly tři firmy – GHC Regio s.r.o., Sokolská 541/30, Olomouc, MS-promo 

engineering s.r.o., Jilemnického 5/51 a STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, Přerov. 

Nejnižší cena   firma  STILT PROJECTS s.r.o. Dluhonská 1350/43 750 02 Přerov - na 

inženýrskou činnost pro projekt: „Revitalizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě 

DČOV v obcí Horní Tošanovice“ ve výši 216.590,- Kč. Dotaz – Mgr.Doudová – zda budou 

ve smlouvě stanoveny sankce  při nesplnění podmínek. Odpověď starosta – vše je smluvně 

ošetřeno. Žádné další připomínky. 

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

STILT PROJECTS s.r.o. Dluhonská 1350/43 750 02 Přerov - na inženýrskou činnost pro 

projekt: „Revitalizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obcí Horní 

Tošanovice 

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

 

Ad 3.2: Starosta obce předložil k projednání  nabídku firmy RPA Dotace, s.r.o., Koutného 

2269/3, Brno, zastoupeno Ing.Petrem Hladkým, jednatelem na Zpracování dokumentů pro 

získání dotace k projektu  - Výstavba sociálních bytů. Odměna ve výši 133 tis.Kč po 

úspěšném získání dotace .  

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

RPA Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, Brno, zastoupeno Ing.Petrem Hladkým, jednatelem  na 

Zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu  - Výstavba sociálních bytů. Odměna ve 

výši 133 tis. Kč 

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

 

Ad 3.3: Projednání přijetí dotace – investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

ve výši 288 tis. Kč na realizaci projektu  „ KD Hájenka “ 

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

investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 273 tis. Kč na akci „ KD 

Hájenka – přístavba šatny a zateplení stropu“ 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.1 bylo schváleno. 

 

Ad 4.1: Předsedající  předložil k projednání Příkazní smlouvu č.SML-Z-M-17-111  na 

zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu Výstavba sociálních bytů mezi RPA 

Dotace, s.r.o., se sídlem Koutného 2269/3, Brno, zastoupeno ing.Jiřím Hladkým, jednatelem a 

Obcí Horní Tošanovice , Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou ing. Petrem 

Martiňákem. Dotaz p. Slanina Z.  – jaká je možnost získaní dotace, jakéá výše v procentech, 

odpověď starosta – dotace může být ve výši 90%. Členové zastupitelstva obce vyjádřili se 

smlouvou souhlas.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.4.1: zastupitelstvo obce schvaluje příkazní 

smlouvu č.SML-Z-M-17-111  na zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu 

Výstavba sociálních bytů mezi RPA Dotace, s.r.o., se sídlem Koutného 2269/3, Brno, 

Zastoupeno ing.Jiřím Hladkým, jednatelem a Obcí Horní Tošanovice , Horní Tošanovice 129, 

zastoupenou starostou ing. Petrem Martiňákem 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4.1 bylo schváleno. 

 

4.2 Starosta předložil k projednání příkazní smlouvu mezi firmou  STILT PROJECTS s.r.o. 

Dluhonská 1350/43 750 02 Přerov, zastoupenou jednatelkou Marcelou Proškovou - na 

inženýrskou činnost pro projekt: „Revitalizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě 

DČOV v obcí Horní Tošanovice“ a Obcí Horní Tošanovice , Horní Tošanovice 129, 

zastoupenou starostou ing.Petrem Martiňákem, starostou obce. Žádné další připomínky. 



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

smlouvu mezi firmou  STILT PROJECTS s.r.o. Dluhonská 1350/43 750 02 Přerov, 

zastoupenou jednatelkou Marcelou Proškovou - na inženýrskou činnost pro projekt: 

„Revitalizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obcí Horní Tošanovice“ 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4.2 bylo schváleno. 

 

 

Ad  4.3:    Starosta dále předložil k projednání Smlouvu o nájmu nebytových prostor 

nacházejících se na pozemku parc.č. 23/2, zastavěná plocha, čp.40, k.ú. Horní Tošanovice o 

výměře 46 m2 mezi paní Romanou Philippovou Hegrovou, Horní Tošanovice 156 a Obcí 

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

Žádné připomínky. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4.3: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

nájmu nebytových prostor nacházejících se na pozemku parc.č. 23/2, zastavěná plocha, čp.40, 

k.ú. Horní Tošanovice o výměře 46 m2 mezi paní Romanou Philippovou Hegrovou, Horní 

Tošanovice 156 a Obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou 

Ing.Petrem Martiňákem. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4.3 bylo 

schváleno. 

 

Ad  4.4:   Starosta  předložil k projednání smlouvu o  dílo č. HTO17_SOD na tvorbu GIS 

obce na rok 2017 mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem 

Martiňákem a DIGIS, spol. s.r.o. se sídlem Výstavní 292/13,Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, zastoupenou Ing.Liborem Štefkem, jednatelem společnosti. Žádné připomínky 

nebyly vzneseny. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.4.4: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 

dílo č.HTO17_SOD na tvorbu GIS obce na rok 2017 mezi Obcí Horní Tošanovice, 

zastoupenou starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a DIGIS, spol. s.r.o. sídlem Výstavní 

292/13,Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupenou Ing.Liborem Štefkem, jednatelem 

společnosti. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 ( J.Světlík ), Usnesení bod č.4.4 bylo schváleno 

 

Ad  4.5:   Starosta předložil  smlouvu  o dílo č.0822/17 mezi PENTIGA, s.r.o., Třanovice 1, 

zastoupena Ing. Davidem Boroněm , jednatelem společnosti a Obcí Horní Tošanovice , Horní 

Tošanovice 129, zastoupená Ing. Petrem Martiňákem na zhotovení  projektové dokumentace 

včetně inženýrské činnosti pro stavbu „ Přístavba  a stavební úpravy rodinného domu čp.9 

v Horních Tošanovicích na bytový dům – zhotovení projektové dokumentace.   

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4.5: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu  o 

dílo č.0822/17 mezi PENTIGA, s.r.o., Třanovice 1, zastoupena Ing. Davidem Boroněm , 

jednatelem společnosti a Obcí Horní Tošanovice , Horní Tošanovice 129, zastoupená Ing. 

Petrem Martiňákem na zhotovení  projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro 

stavbu „ Přístavba  a stavební úpravy rodinného domu čp.9 v Horních Tošanovicích na bytový 

dům – zhotovení projektové dokumentace.   

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4.5 bylo schváleno 

 

4.6  Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o poskytnutí dotace  mezi Obcí Horní 

Tošanovice, zastoupenou starostou ing. Petrem Martiňákem, Horní Tošanovice 129, 739 53, 

Hnojník a Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18, Ostrava na realizaci projektu „ 

KD Hájenka“.  Dotaz Mgr. Finkeová – jak to bude s termíny, když se už na KD pracuje, 

odpověď starosta – uznatelné náklady jsou již od 1.1.2017. Žádné další připomínky nebyly 

vzneseny.  



Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.4.6: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu  o 

poskytnutí dotace  mezi obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou ing. Petrem 

Martiňákem, Horní Tošanovice 129, 739 53, Hnojník a Moravskoslezským krajem, 28.října 

117, 702 18, Ostrava na realizaci projektu „ KD Hájenka“. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel 

se: 0, Usnesení bod č.4.6 bylo schváleno. 

 

4.7  Starosta předložil kupní smlouvu o koupi pozemků parc.č. 143/1, ostatní plocha o 

výměře 885 m2 a parc.č. 145, trvalý travní porost o výměře 226 m2, oba pozemky katastrální 

území Horní Tošanovice mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou obce Ing.Petrem Martiňákem jako kupující a Erikem Hanusem, trvale bytem 

Radniční 1148, Frýdek – Místek  jako prodávajícím. Žádné připomínky nebyly vzneseny. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.4.7: zastupitelstvo obce schvaluje kupní 

smlouvu o koupi pozemků parc.č. 143/1, ostatní plocha o výměře 885 m2 a parc.č. 145, trvalý 

travní porost o výměře 226 m2, oba pozemky katastrální území Horní Tošanovice mezi obcí 

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

Martiňákem jako kupující a Erikem Hanusem, trvale bytem Radniční 1148, Frýdek – Místek  

jako prodávajícím 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4.7 bylo schváleno 

 

Ad 5:   Starosta obce předložil k projednání zhotovený strategický plán Obce Horní 

Tošanovice na období 2017+. Žádné připomínky. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5: zastupitelstvo obce schvaluje strategický plán 

Obce Horní Tošanovice na období 2017+.  

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

 

Ad 6:  Diskuse: 

Starosta obce  - obeznámil členy zastupitelstva se závěrem přezkumu hospodaření obce 

Horní Tošanovice za rok 2016, nebyla dodržena podmínka vyvěšení smlouvy o návratné 

finanční  výpomoci s částkou vyšší než 50 tis.Kč po dobu tří let na webových stránkách obce, 

proto je závěr auditu s výhradou. Smlouva byla na stránky obce dodatečně vyvěšena. 

 

Starosta obce – opravy místních komunikací pro tento rok, je potřeba stanovit výběrovou 

komisi, budou osloveny tři firmy, výběrové řízení provede fa Tispol, s.r.o.. Starosta navrhnul: 

Mgr.Tadeáše Grycze, p.Petra Kičmera, p. Zbyňka Slaninu, žádné připomínky   

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6: zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou 

komisi pro výběr zhotovitele na akci „ Oprava místních komunikací“ ve složení Mgr.Tadeáš 

Grycz, p.Petr kičmer, p. Zbyněk Slanina 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6.1 bylo schváleno 

 

Akce obce: starosta sdělil:.  

22.4.2017 – jarní úklid obce, zastupitelé oslovit občany 

30.4.2017 – stavění máje a pálení čarodějnic, ve spolupráci s SDH 

3.6.2017 – zájezd pro občany Horních Tošanovic – zámek a obora Pszczyna ( PL ), Jaworze ( 

PL) 

7.6.2017 – atletický trojboj, starosta vyzval zastupitele k pomoci 

 

Starosta obce – žádost o příspěvek na plavání, Mgr .Grycz vyjádřil doporučení p. Mikače 

z Ministerstva školství, rodiče mají ze zákona hrazeno 400,- Kč, zbytek doplácejí 

Mgr.Doudová vyjádřila návrh – přispět na dopravu na plavání, ostatní zastupitelé souhlasili, 

návrh částky 2.000,- Kč 



Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6: zastupitelstvo obce schvaluje částku 2.000,- 

Kč jako příspěvek na dopravu na plavání pro děti z Horních Tošanovic, které navštěvují ZŠ 

v Hnojníku a Třanovicích a pověřuje starostu obce k jednání s řediteli škol 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1,( J.Světlík ) Usnesení bod č.6.2 bylo schváleno 

 

Starosta obce – informace o mobilní aplikaci, přes kterou budou občanům sms zprávou 

zasílány informace, nyní je to formou e-mailu. 

 

p.Finkeová E. – dotaz na vlastníka kanálových vpustí před šestibytovým domem a proč při 

pokácení stromů před ObÚ se nepokácely také  zasažené a suché jabloně 

starosta obce – neví konkrétně , ale zjistí. Ohledně jabloní sdělil, že je domluveno se Správou 

silnic, že provedou vykácení všech napadených  suchých jabloní a zajistí výsadbu nových 

stromů  

 

Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,20 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast. 

 

V Horních Tošanovicích 5.4.2017 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

 

 

 

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

    Jiří Světlík         Petr Kičmer 

 

 

 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USNESENÍ  Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 5.4.2017 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 2    Rozpočtové opatření č.2 Obce Horní Tošanovice pro rok 2017 

 

Bod 3.1  Nabídku firmy PENTIGA s.r.o., č.p.1, 739 53 Třanovice, zastoupenou Ing. 

Zbyhněvem Janczykem  –  „Přístavba a stavební úpravy RD č.p.9 v Horních Tošanovicích na 

bytový dům – zhotovení projektové dokumentace“  

 

Bod 3.2  Nabídku firmy  STILT PROJECTS  S.R.O. Dluhonská 1350/43 750 02 Přerov 

- na inženýrskou činnost pro projekt: „Revitalizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě 

DČOV v obcí Horní Tošanovice“ 

 

Bod 3.3  Nabídku firmy RPA Dotace, s.r.o. – zpracování dokumentů pro získání dotace 

k projektu  - Výstavba sociálních bytů 

 

Bod 4.1  Příkazní smlouvu č.SML-Z-M-17-111 mezi Obcí Horní Tošanovice, Horní 

Tošanovice  129,  zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a RPA Dotace, s.r.o. 

se sídlem: Koutného 2269/3, 628 00 Brno – Líšeň, zastoupená jednatelem Ing. Petrem 

Hladkým.   

  

Bod 4.2 Příkazní smlouvu mezi firmou  STILT PROJECTS s.r.o. Dluhonská 1350/43 

750 02 Přerov, zastoupenou jednatelkou Marcelou Proškovou a Obcí Horní Tošanovice , 

Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce ing.Petrem Martiňákem - na inženýrskou 

činnost pro projekt: „Revitalizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obcí 

Horní Tošanovice“ 

  

Bod 4.3  Smlouvu o nájmu nebytových prostor na pozemku parc.č.23/2, zastavěná 

plocha a nádvoří ( 46 m2 ), čp.40 mezi Obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129,  739 

53 p. Hnojník, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem, jako nájemcem a 

Romanou Philippovou Hegrovou, jako pronajímatelkou  

 

Bod 4.4  Smlouvu o dílo č. HTO17_SOD mezi Obcí Horní Tošanovice, Horní 

Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a 

DIGIS, spol. s.r.o., Výstavní 292/13, Ostrava,  zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem 

společnosti. 

 

Bod 4.5  Smlouvu o dílo č.0822/17 na zhotovení projektové dokumentace včetně 

inženýrské činnosti pro stavbu „Přístavba a stavební úpravy RD č.p.9 v Horních Tošanovicích 

na bytový dům – zhotovení projektové dokumentace“ mezi  Obcí Horní Tošanovice, Horní 

Tošanovice  129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a 

PENTIGA, s.r.o., Třanovice 1, 739 53, zastoupená Ing. Davidem Boroněm, jednatelem 

společnosti 

 



. 

Bod 4.6  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 

projektu „ KD Hájenka“ mezi Obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice  129, 739 53 p. 

Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Moravskoslezským krajem, 

28.října 117, 702 18 Ostrava 

 

Bod 4.7  Kupní smlouvu mezi Obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice  129, 739 53 

p. Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem jako kupující a Erikem 

Hanusem, bytem Radniční 1148, 738 01 Frýdek – Místek jako prodávajícím pozemek parc. 

číslo 143/1, ostatní plocha o výměře 885 m2  a parc.č.145, trvalý travní porost o výměře 226 

m2, oba pozemky k.ú. Horní Tošanovice  

 

Bod 5   Strategický plán obce Horní Tošanovice na období 2017+ 

 

Bod 6.1 Složení výběrové komise na výběr zhotovitele na akci opravy místních 

komunikací – Mgr.Tadeáš Grycz, p.Petr Kičmer, p.Zbyněk Slanina 

 

Bod 6.2 Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na dopravu na plavání, dětem z Horních 

Tošanovic, které navštěvují ZŠ v Hnojníku a Třanovicích  

 

 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 


