
Zápis 

z 21. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 13.12.2017 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  7 členů zastupitelstva obce ( příl.č.1),   přítomen  3 občané, 

1 host 

Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,30 hod. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi : Mgr.Tadeáš Grycz, Zbyněk Slanina 

Návrhová komise: Ing.Václav Baron, Mgr.Eva Finkeová 

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová 

 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání rozpočtového opatření č. 6/2017 

3. Projednání rozpočtu na rok 2018 

4. Projednání střednědobého rozpočtového výhledu 2019 - 2021 

5. Projednání smluv 

6. Projednání prodeje DHM, AVIA N2  

7. Projednání finančních darů 

8. Projednání zálohy firmě Nehlsen 

9. Projednání financování zhotovení zahrady MŠ 

10. 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. Dvacátéprvní 

zasedání  ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 4.12.2017. Program jednání byl schválen 7 

hlasy pro .  

Volba návrhové komise pro návrh  usnesení . Byla navržena komise ve složení : Ing.Václav 

Baron, Mgr.Eva Finkeová, schváleno pro: 7 , proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byli 

starostou navrženi: Mgr.Tadeáš Grycz, Zbyněk Slanina, schváleno pro: 7 , proti: 0, zdržel se: 

0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č.20 nebyly vzneseny. 

 

 

Ad 2:  Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č.6. Zastupitelstvo obce 

nevyjádřilo žádné připomínky.  

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

opatření č.6 ( viz příloha 2 )  

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

 

 

Ad 3: Starosta obce předložil k projednání  návrh rozpočtu na rok 2018, návrh rozpočtu byl 

řádně vyvěšen, zastupitelé se s návrhem rozpočtu obeznámili . ( příloha 3 ) 

Připomínky nebyly vzneseny. 

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

2018 jako schodkový, dofinancování z vlastních prostředků na ZBÚ 

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

 



Ad 4: Starosta obce předložil k projednání  návrh střednědobého rozpočtového výhledu  na 

rok 2019 – 2021  

Diskuse ani jiné připomínky nebyly, starosta obce pouze připomenul, že úvěr bude doplacen 

v říjnu roku 2018.( příloha 4 ) 

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

rozpočtový výhled  na rok 2019 - 2021 

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

 

 

Ad 5:  Smlouvy  

5.1 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu  o   zřízení věcného břemene – služebnosti  

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-239/2017  

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

zřízení věcného břemene – služebnosti  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  zastoupená Ing. Martinem 

Bartečkem, Lublaňská 1002/9 Praha 2-Vinohrady, na základě plné moci č. PM/II-239/2017. 

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

5.2: Starosta obce předložil k projednání smlouvu o zřízení služebnosti ke stavbě „Optická 

kabelová síť Hnojník – etapa II“,  na pozemku parc.číslo 825/2 a 833/2 k.ú. Horní Tošanovice 

pro umístění podzemního komunikačního vedení, mezi obcí Horní Tošanovice, Horní 

Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Pavlem Jochimem, 

Hnojník č.272, 739 53 Hnojník, IČ: 68159790, zastoupený Tomášem Juroškem, Na rozmezí 

508, 739 32 Ostrava-Horní Datyně, IČO 052844571, na základě plné moci.  Žádné 

připomínky.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.5.2: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě „Optická kabelová síť Hnojník – etapa II“   

na pozemku parc. číslo 825/2 a 833/2 k.ú. Horní Tošanovice pro umístění podzemního 

komunikačního vedení mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Pavlem Jochimem, Hnojník č.272, 739 53 Hnojník, 

IČ: 68159790, zastoupený Tomášem Juroškem,  Na rozmezí 508, 739 32 Ostrava-Horní 

Datyně, IČO 052844571,na základě plné moci.   

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5.2 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: IV-12-8014526/3, Horní 

Tošanovice, 598/4, Stoláriková mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 

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

Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9 Praha 2-Vinohrady, na základě plné moci č. PM/II-

239/2017. 

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 IV-12-8014526/3, Horní Tošanovice, 598/4, Stoláriková mezi obcí Horní 

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

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9 Praha 2-

Vinohrady, na základě plné moci č. PM/II-239/2017. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1 (nebyl přítomen) Usnesení bod č.5.3 

bylo schváleno. 



5.4  Starosta obce předložil k projednání veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace ve výši 

15.000,- Kč na zakoupení zahradní techniky mezi obcí Horní Tošanovice 129,  zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a TJ Tošanovice, Dolní Tošanovice 77, zastoupené 

Tomášem Bělíkem, předsedou TJ Tošanovice, žádné připomínky 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.5.4: zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní 

smlouvu o  poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na zakoupení zahradní techniky mezi obcí 

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

Dolní Tošanovice 77, zastoupené Tomášem Bělíkem, předsedou TJ Tošanovice 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení bod č.5.4 bylo schváleno. 

5.5: Starosta obce předložil k projednání dodatek č.1 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti ke stavbě „Optická kabelová síť Hnojník – etapa II“,  na pozemku parc.číslo 

796/2 a 796/6 k.ú. Horní Tošanovice pro umístění podzemního komunikačního vedení, mezi 

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

Martiňákem a Pavlem Jochimem, Hnojník č.272, 739 53 Hnojník, IČ: 68159790, zastoupený 

Tomášem Juroškem, Na rozmezí 508, 739 32 Ostrava-Horní Datyně, IČO 052844571, na 

základě plné moci.  Žádné připomínky.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.5.5: zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě „Optická kabelová síť Hnojník – 

etapa II“   na pozemku parc. číslo 796/2 a 796/6 k.ú. Horní Tošanovice pro umístění 

podzemního komunikačního vedení mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 

zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Pavlem Jochimem, Hnojník č.272, 739 

53 Hnojník, IČ: 68159790, zastoupený Tomášem Juroškem,  Na rozmezí 508, 739 32 

Ostrava-Horní Datyně, IČO 052844571,na základě plné moci.   

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5.5 bylo schváleno. 

 

 

Ad 6 Starosta obce předložil žádost o odkoupení hasičského automobilu Avia N2  p. 

Gociekem. Záměr obce byl řádně vyvěšen, pouze jedna nabídka. Členové zastupitelstva 

vyjádřili souhlas s prodejem i předloženou kupní smlouvou 

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

nákladního automobilu Avia-N2, skříňová požární SPZ 2T3 00-20 panu Radku Gociekovi, 

Třanovice 181, jakožto i kupní smlouvu mezi obcí Horní Tošanovice 129,  zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a panem Radkem Gociekem, Třanovice 181 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení bod č.6  bylo schváleno. 

 

 

Ad 7 finanční dary 

7.1 Starosta obce předložil k projednání žádost Klubu českých turistů o poskytnutí 

finančního daru na další rekonstrukci chaty na Prašivé na  rok 2018. (příloha č.4). Výše 

finančního daru v žádosti činí 15.000,- Kč, zastupitelé v diskuzi vyjádřili návrh na finanční 

dar ve výši 10.000,- Kč. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.7.1: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 

Klubu českých turistů,  odboru Beskydy pro chatu Prašivá na realizaci výstavby veřejných 

ekologických WC a vybudování nové elektrické přípojky pro studnu zásobující vodou 

horskou chatu Prašivá. ve výši 10.000,- Kč na  rok 2018 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 ( Mgr. Grycz ), Usnesení bod č.7.1 bylo schváleno. 

7.2: Starosta obce předložil k projednání žádost o finanční dar na provozní náklady spojené 

s poskytováním terénních služeb – Charitní pečovatelské služby a Charitní asistence klientům 

s trvalým bydlištěm v obci Horní Tošanovice na rok 2018. ve výši 20 000,-Kč ( příloha č.5 ). 

Místostarosta vysvětlil nutnost solidarity a také to, že v letošním roce pracují bez příspěvku 



Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.7.2: zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí  

finančního daru na provozní náklady spojené s poskytováním terénních služeb – Charitní 

pečovatelské služby a Charitní asistence klientům s trvalým bydlištěm v obci Horní 

Tošanovice na rok 2018. ve výši 20 000,-Kč. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení bod č.7.2 bylo schváleno. 

7.3: Další žádostí je žádost o poskytnutí finančního daru na zřízení faunaparku od spolku 

Faunapark Frýdek – Místek, Horymírová 369, 738 01, návrh starosty zamítnout poskytnutí 

finančního daru, zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.7.3: zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí 

finančního daru spolku Faunapark Frýdek – Místek, Horymírová 369, 738 01 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení bod č.7.3 bylo schváleno. 

7.4:  Starosta obce předložil k projednání žádost o finanční dar na provozní náklady 

spojené s provozem záchranné stanice se sídlem  Bartošovice 146, 742 54 na rok 2018 ( 

příloha 5 ), návrh 3.000,- Kč, žádné připomínky 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.7.4: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí 

finančního daru záchranné stanici se sídlem  Bartošovice 146, 742 54 na činnost v roce 2018, 

ve výši 3.000,- Kč  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1,( Mgr.Finkeová )  Usnesení bod č.7.4 bylo schváleno. 

 

 

Ad 8 Starosta obce předložil k projednání zálohu na svoz odpadů firmě Nehlsen ve výši 

350 tis.Kč na rok 2018. Žádné připomínky. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.8: zastupitelstvo obce schvaluje zálohu na svoz 

odpadů  firmě Nehlsen ve výši 350 tis. Kč na rok 2018. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.8 bylo schváleno. 

 

 

Ad 9  Starosta obce předložil k projednání uskutečnění realizace projektu s názvem: 

„ÚPRAVA ZAHRADY U MŠ V HORNÍCH TOŠANOVICÍCH“  a zároveň se zavazuje k 

předfinancování projektu z vlastních prostředků rozpočtu obce. Dále schvaluje možné 

financování z dotačních prostředků SFŽP a podání žádosti o podporu z dalších dotačních 

fondů na části projektu, dle možností aktuálních dotačních výzev. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.9: zastupitelstvo obce schvaluje Realizaci 

projektu s názvem: „ÚPRAVA ZAHRADY U MŠ V HORNÍCH TOŠANOVICÍCH“  a 

zároveň se zavazuje k předfinancování projektu z vlastních prostředků rozpočtu obce. Dále 

schvaluje možné financování z dotačních prostředků SFŽP a podání žádosti o podporu z 

dalších dotačních fondů na části projektu, dle možností aktuálních dotačních výzev. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.9 bylo schváleno. 

 

 

Ad 10  Diskuse: 

Kičmer P. – informace o nutnosti opravy střechy na staré hasičské zbrojnici, po větrech 

poničené, také staré stromy, problém 

 

Mgr.Finkeová – dotaz , jak se budou řešit staré  lípy, napadené jmelím  

Starosta -  bude se řešit po novém roce 

Mgr. Finkeová – dotaz ,  jak se osvědčil systém chytrého nakládání s odpady, jak je to s 

ekobody  

Starosta obce: eko body v hodnotě 10,- Kč, u uživatelů se projeví v procentním vyjádření 

 



Mgr.Grycz – poděkování za přípravu, organizaci rozsvícení vánočního stromu i vánoční 

výstava 

 

p.Philippová Hegrová – přihlásila se do diskuze s návrhem, aby jí obec odprodala 

náměstíčko 

K danému tématu se v diskuzi vyjádřili: Mgr. Finkeová, Mgr. Grycz, p.Kičmer P., p. 

Z.Slanina 

Na návrh starosty obce bude tento návrh projednán na příštím zasedání zastupitelstva. 
 

 

Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,30 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast. 

 

V Horních Tošanovicích 13.12.2017 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

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

    Zbyněk Slanina    Mgr. Tadeáš Grycz 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ  Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 13.12.2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 2  Rozpočtové opatření č.6/2017 

 

Bod 3  Rozpočet obce Horní Tošanovice na rok 2018 jako schodkový, dofinancování 

z vlastních prostředků na ZBÚ 

 

Bod 4  Střednědobý rozpočtový výhled obce Horní Tošanovice na rok 2019 – 2021 

 

Bod 5.1 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8013549/2, Horní 

Tošanovice, 520/11, Stryja NNk 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, Lublaňská 1002/9 

Praha 2-Vinohrady, na základě plné moci č. PM/II-239/2017. 

Bod 5.2 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.číslo 825/2 a 833/2 

k.ú. Horní Tošanovice za účelem zbudování veřejné komunikační sítě mezi obci Horní 

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

Pavlem Jochimem Hnojník č.272, 739 53 Hnojník IČO: 68159790, zastoupen Tomášem 

Juroškem, Na rozmezí 508, 739 32 Ostrava-Horní Datyně, IČO 052844571 na základě plné 

moci. 

 

Bod 5.3 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu IV-12-8014526/3, Horní Tošanovice,598/4,Stolariková 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, Lublaňská 1002/9 Praha 2-Vinohrady, na základě plné moci č. PM/II-239/2017. 

 

Bod 5.4 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Tošanovice z.s. ve 

výši 15 000,- Kč na zakoupení zahradního traktoru.   

 

Bod 5.5 Dodatekč.1 smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

pozemku parc.číslo 796/2 a 796/6 k.ú. Horní Tošanovice za účelem zbudování veřejné 

komunikační sítě mezi obci Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou starostou 

obce Ing. Petrem Martiňákem a Pavlem Jochimem Hnojník č.272, 739 53 Hnojník IČO: 

68159790, zastoupen Tomášem Juroškem, Na rozmezí 508, 739 32 Ostrava-Horní Datyně, 

IČO 052844571 na základě plné moci. 

 

Bod 6. Prodej nákladního automobilu Avia-N2 skříňová požární SPZ 2T3 00-20 panu Radku 

Gociekovi, Třanovice 181. 

 

Bod 7.1 Finanční dar ve výši 10 000,- Kč KČT, odboru Beskydy pro chatu Prašivá na 

realizaci výstavby veřejných ekologických WC a vybudování nové elektrické přípojky pro 

studnu zásobující vodou horskou chatu Prašivá. 

 



Bod 7.2 Finanční dar na provozní náklady spojené s poskytováním terénních služeb – Charitní 

pečovatelské služby a Charitní asistence klientům s trvalým bydlištěm v obci Horní 

Tošanovice na rok 2018. ve výši 20 000,-Kč. 

7.4 Finanční dar na provoz záchranné stanice se sídlem  Bartošovice 146, 742 54 ve výši 

3.000,- Kč na rok 2018 

 

Bod 8. Zálohu na svoz odpadů pro rok 2018 ve výši 350 tis.Kč firmě Nehlsen s.r.o. 

 

Bod 9. Realizaci projektu s názvem: „ÚPRAVA ZAHRADY U MŠ V HORNÍCH 

TOŠANOVICÍCH“  a zároveň se zavazuje k předfinancování projektu z vlastních prostředků 

rozpočtu obce. Dále schvaluje možné financování z dotačních prostředků SFŽP a podání 

žádosti o podporu z dalších dotačních fondů na části projektu, dle možností aktuálních 

dotačních výzev. 

 

Zamítá: 

7.3 Finanční dar pro spolek Faunapark ve Frýdku – Místku, Horymírová 369, 738 01 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 

 


