
Zápis 

z 20. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 2.10.2017 

 

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

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

Ověřovateli zápisu byli navrženi : Jiří Světlík, Vladislav Čmiel 

Návrhová komise: Ing.Václav Baron, Petr Kičmer  

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová 

 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání rozpočtového opatření č. 4,5/2017 

3. Projednání smluv 

4. Projednání finančních darů 

5. Projednání zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice  

6. Projednání výroční zprávy STONAX, závěrečného účtu SOPS 

7. Projednání záměru obce o prodeji automobilu AVIA N2 

8. Projednání žádosti o napojení na vodovodní řád obce Horní Tošanovice  

9. 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. Dvacáté 

zasedání  ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 20.9.2017. Program jednání byl schválen 7 

hlasy pro .  

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

Baron, Petr Kičmer, schváleno pro: 7 , proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byli starostou 

navrženi: Jiří Světlík a Vladislav Čmiel, schváleno pro: 7 , proti: 0, zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č.19 nebyly vzneseny. 

 

Ad 2.1: Účetní obce předložila  rozpočtové opatření č.4, schválené starostou obce, aby jej 

zastupitelé vzali na vědomí. Zastupitelstvo obce nevyjádřilo žádné připomínky.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2.1: zastupitelstvo obce bere na vědomí  

rozpočtové opatření č.4 ( viz příloha 2 )  

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

2.2:  Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č.5. Zastupitelstvo obce 

nevyjádřilo žádné připomínky.  

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

opatření č.5 ( viz příloha 3 )  

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

 

Ad 3:  Smlouvy  

3.1  Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o  připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční  soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 17_SOP_01_4121329985  

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.3.1: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o  

připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční  soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 

(NN) č. 17_SOP_01_4121329985   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.3.1 bylo schváleno. 

 

3.2  Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o  připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční  soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 17_SOP_01_4121329986  

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.3.2: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o  

připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční  soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 

(NN) č. 17_SOP_01_4121329986   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.3.2 bylo schváleno. 

 

3.3: Starosta obce předložil k projednání smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

ke stavbě „Optická kabelová síť Hnojník – etapa II“ 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 základě plné moci.   

Žádné připomínky.  

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

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

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 základě 

plné moci.   

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

 

Ad 4.1 Starosta obce předložil k projednání žádost Senior Clubu Tošanovice, o.s., Dolní 

Tošanovice o poskytnutí finančního daru na činnost v roce 2017. (příloha č.4). Výše 

finančního daru v žádosti činí 3.000,- Kč, zastupitelé vyjádřili souhlas. 

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

Senior Clubu Tošanovice, o.s., Dolní Tošanovice  ve výši 3.000,- Kč na činnost v roce 2017 

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

4.2: Starosta obce předložil k projednání finanční dar na vítání občánků, které se koná 

14.10.2017 ve výši 2.000,- Kč / dítě. Žádné připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.4.2: zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí 

finančního  daru ve výši 2.000,- Kč/dítě na vítání občánků. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel 

se: 0,  Usnesení bod č.4.2 bylo schváleno. 

 

Ad 5  Starosta obce předložil členům zastupitelstva Zprávu o uplatňování  Územního plánu 

Horní Tošanovice, kterou zpracoval Magistrát Města Frýdek - Místek , odbor územního 

rozvoje a stavebního řádu dle ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Mgr.Finkeová dotaz: proč je ve zprávě doporučeno ve změněn zahrnout do aktualizace 

rozšíření plochy na služby a výrobu 

Starosta:  to jen v případě, že se bude dělat změna územního plánu 

Mgr.Finkeová: jak je to se zónou 



Starosta: bylo vydáno stavební povolení, podán požadavek na doplnění ze strany účastníka 

Ing.Baron V: dotaz, zda lze zahrnout pozemek do plochy k bydlení 

Starosta: je potřeba podat žádost o změnu na obecní úřad 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.5: zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o 

uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 ( Mgr.Finkeová ), Usnesení bod č.5 bylo schváleno. 

 

Ad 6.1: Starosta obce předložil k projednání výroční zprávu o činnosti a celoročním 

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.6.1: zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční 

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

výhrad. 

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

6.2: Starosta obce předložil k projednání účetní závěrku 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.6.2 zastupitelstvo obce bere  na vědomí účetní 

závěrku společnosti STONAX o.p.s. za rok 2016 v plném rozsahu. 

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

6.3 Starosta obce předložil k projednání závěrečný účet a celoroční hospodaření Sdružení 

obcí povodí Stonávky za rok 2016, včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení,  

závěrečný účet byl zveřejněn v požadovaném rozsahu. Zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.6.3: zastupitelstvo obce bere na vědomí  

závěrečný účet  a celoroční hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2016, včetně 

zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad . 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6.3 bylo schváleno. 

 

Ad 7 Starosta obce předložil zastupitelům  záměr obce o prodeji vozidla AVIA N2, 

skříňová požární, SPZ 2T3 00-22, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimální cena je 8.000,- Kč. 

Dotaz místostarosty Mgr. Grycze – kolik má vozidlo najeto km, starosta – zanedbatelné , dle 

roku výroby, žádné další dotazy ani připomínky. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.7: zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce 

Horní Tošanovice o prodeji vozidla AVIA N2, skříňová požární, SPZ 2T3 00-22, za nejvyšší 

nabídnutou cenu, minimální cena je 8.000,- Kč.. 

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

 

Ad 8  Poslední v řadě byla předložena žádost o napojení pozemku parc.č.302, k.ú. Komorní 

Lhotka pro účel výstavby rodinného domu na obecní vodovodní řád s možností přispění cca 

50 tisíc Kč na posílení infrastruktury vodovodu. Zastupitelé vyjádřili souhlas. 

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

pozemku parc.č.302, k.ú. Komorní Lhotka pro výstavbu rodinného domu po uhrazení 

příspěvku na posílení infrastruktury vodovodu obce Horní Tošanovice  ve výši 50 tisíc Kč. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 ( Ing.Václav Baron ), Usnesení bod č.7 bylo 

schváleno. 

 

Ad 9:  Diskuse: 

 

Starosta obce – informace – v den konání zasedání dorazila kompletní studie  projekt – Horní 

Tošanovice – likvidace odpadních vod – dle smlouvy firma Projekty Vodam s.r.o., zastupitelé 

mají možnost seznámit se s dokumentací. Jsou zpracovány dvě varianty, ČOV individuální 



celkem cca 35 mil., kanalizace celkem cca 166 mil.Kč. Je potřeba s lidmi mluvit a 

vysvětlovat. 

 

Mgr.Finkeová – co bude , když se lidé nezpojí 

Starosta -  budou prokazovat, jak likvidují odpadní vody 

 

Kičmer P. – informace o ukončení opravy střechy na KD Hájenka, a zazimování hřiště , co se 

týká vody 

 

Mgr.Grycz – poděkování za přípravu, organizaci i úklid při Dožínkách, vyzdvihnul pěknou 

novou akci – Dýňování 

Starosta obce – na dýňování se dostavil i novinář z Práva, článek vyšel 2.10.2017, starosta 

k přípravě a úklidu po Dožínkách sdělil, že poděkování patří hlavně hasičům z Horních 

Tošanovic 

 

Starosta obce – informoval zastupitele o termínu vánoční výstavy 9. a 10.12.2017 a vyzval je 

ke spolupráci, sdělil také, že osloví jednotlivé základní školy mikroregionu – výstava betlémů 

 

p.Philippová Hegrová – přišla domluvit termín schůzky kvůli cestě od náměstíčka s občany, 

kterých se to týká 

Starosta obce – termín  p.Philippové Hegrové sdělí telefonicky, nemá u sebe plánovací 

kalendář 

Mgr.Grycz – místostarosta obce – obec poskytne prostory ke schůzce, ale nebude 

zasahovat, občané mají věcné břemeno a v pasportu komunikací je cesta zapsána jako účelová 

p.Philippová Hegrová dotaz – za kolik se vykupuje pozemek, možnost dotace ze SFDI  

Starosta obce  – cca 5,-  Kč/1m2, dotace ze SFDI v tomto případě nepřichází v úvahu, na 

druhé straně komunikace před zahradami jsou chodníky –  bezpečnostní prvek 

 

Mgr.Finkeová – dotaz na stromy před paneláky kolem komunikace, kdy se bude řešit 

Starosta obce – byla domluva se Správou silnic MSK, zatím žádná činnost, bude urgovat  

 

Mgr.Finkeová – dotaz – zda obec Dolní Tošanovice zadávají měření hluku 

Starosta obce  - nemá o tomto žádné informace 

 

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

 

V Horních Tošanovicích 2.10.2017 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

 

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

    Zbyněk Slanina         Petr Kičmer 

 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 



USNESENÍ  Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠANOVICE  

KONANÉHO DNE 2.10.2017 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 2.2  Rozpočtové opatření č.5/2017 

 

Bod 3.1 Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOP_01_4121329985 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 3.2  Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOP_01_4121329986 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 3.3 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vedení podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 528/1, 796/6, 529/6, 

796/2, 796/4, 796/8, k.ú. Horní Tošanovice mezi obcí 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 4.1 Finanční dar Senior Clubu Tošanovice, Dolní Tošanovice 22,739 53 ve výši 3 000,- 

Kč na činnost v roce 2017. 

 

Bod 4.2  Finanční dar na vítání nových občánků obce Horní Tošanovice ve výši 2 000,- 

Kč/dítě.     

 

Bod 5  Zprávu o uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice.  

 

Bod 7  Záměr prodeje vozidla Avie N2, skříňové požární,  rok výroby 1980, SPZ 2T3 00-22 

za nejvýše nabídnutou cenu,  min. cena je 8 tisíc Kč 

 

Bod 8  Napojení pozemku parc.č.302, k.ú. Komorní Lhotka pro výstavbu rodinného domu na 

vodovodní řád obce Horní Tošanovice po uhrazení příspěvku na posílení infrastruktury 

vodovodu Horní Tošanovice ve výši 50 tisíc Kč 

 

 

 

Bere na vědomí: 

 

Bod 2.1  Rozpočtové opatření č.4/2017 

 



Bod  6.1   Výroční zprávu o činnosti a celoročním hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v 

roce 2016 bez výhrad 

 

Bod 6.2  Účetní závěrku společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2016 v plném rozsahu 

 

Bod 6.3  Závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky, včetně 

Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016 bez výhrad 

 

 

 

        Ing.Petr Martiňák 

        starosta obce 

 


