
Zápis 

z 22. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 5.3.2018 

 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  8 členů zastupitelstva obce ( příl.č.1),   přítomni  4 občané 

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

Ověřovateli zápisu byli navrženi : Mgr.Tadeáš Grycz, Jiří Světlík 

Návrhová komise: Vladislav Čmiel, Petr Kičmer 

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová 

 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání rozpočtového opatření č. 1,2/2018 

3. Projednání smluv 

4. Projednání finančních darů 

5. Projednání výběrové komise pro akci „ Úprava zahrady mateřské školy v Horních 

Tošanovicích „ a „ technické zhodnocení místní komunikace v zástavbě za obecním 

úřadem“ 

6. Oprava usnesení 21/2017 

7. Diskuze,  závěr 

 

 

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

že je přítomno osm členů zastupitelstva obce, jeden člen řádně omluven. Dvacátédruhé 

zasedání  ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 26.1.2018. Program jednání byl schválen 8 

hlasy pro .  

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

Čmiel. Petr Kičmer, schváleno pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byli starostou 

navrženi: Mgr. Tadeáš Grycz, Jiří Světlík, schváleno pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č. 21 nebyly vzneseny. Úkol z minulého zasedání, 

rozhodnout, zda se bude odprodávat pozemek náměstíčka paní R. Philippové. 

Rozhodnutí zastupitelstva obce je neodprodat pozemek – náměstíčko. 

 

 

Ad 2.1: Účetní obce předložila  rozpočtové opatření č.1, 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.1 ( viz příloha 2 )  

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

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

nevyjádřilo žádné připomínky.  

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

opatření č.2 ( viz příloha 3 )  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.2  bylo schváleno. 

 

3.1 Starosta předložil smlouvu o dílo č.HTO18_SOD na tvorbu GIS obce na rok 2018 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. Žádné připomínky nebyly 

vzneseny. 



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

dílo č.HTO18_SOD na tvorbu GIS obce na rok 2018 mezi Obci Horní Tošanovice, 

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

292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.1 bylo schváleno 

 

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

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu: H- Tošanovice , U 

Smilovských, DTS+VKN+NNK č.IE-12-8005458/VB/021 mezi obcí Horní Tošanovice, 

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

a.s., zastoupena firmou  Profiprojekt s.r.o., Collo louky 126, Frýdek – Místek, 738 01, 

k podpisu smlouvy pověřen Petr Obdržálek, jednatel společnosti.  

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

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

provést stavbu: H- Tošanovice , U Smilovských, DTS+VKN+NNK č.IE-12-8005458/VB/021 

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

Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou  Profiprojekt s.r.o., Collo louky 126, 

Frýdek – Místek, 738 01, k podpisu smlouvy pověřen Petr Obdržálek, jednatel společnosti. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.2 bylo schváleno. 

 

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

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu: Horní Tošanovice, 35/15, 

Nerušil NNK č.IE-12-8005458/VB/021 mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 

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

NOVPRO Frýdek - Místek, s.r.o., Sadová 609, Frýdek - Místek, 738 01, jednatel Bc. Vít 

Novák.  

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

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

provést stavbu: Horní Tošanovice, 35/15, Nerušil NNK č.IE-12-8005458/VB/021 mezi obcí 

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

Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou   NOVPRO Frýdek - Místek, s.r.o., 

Sadová 609, Frýdek - Místek, 738 01, jednatel Bc. Vít Novák. . 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.3 bylo schváleno. 

 

3.4 Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 

z HMMC,  starosta předložil Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku od Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o. ve výši 20 000,-Kč na akci Za poznáním k partnerským sousedům 

do Polska“ 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.3.4: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí finančního příspěvku od Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. ve výši 

20 000,-Kč na akci. Za poznáním k partnerským sousedům do Polska“ 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.4 bylo schváleno. 

 

3.5 Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem žádosti o poskytnutí finanční dotace z HMMC,  

starosta předložil Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku od Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o. ve výši 30 000,-Kč na akci „ Dožínky 2018“ 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.3.5: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí finančního příspěvku od Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. ve výši 

30 000,-Kč na akci „ Dožínky 2018“ 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.5 bylo schváleno. 



 

4.1 Starosta obce předložil k projednání žádost Svazu tělesně postižených ČR, z.s.. Hnojník 

o poskytnutí finančního daru na činnost v roce 2018. Návrh starosty na výši finančního daru 

1.000,- Kč, zastupitelé vyjádřili souhlas.( příloha 4 ) 

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

Svazu tělesně postižených ČR, z.s. Hnojník ve výši 1.000,- Kč na činnost v roce 2018 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4.1 bylo schváleno. 

 

4.2 Starosta obce předložil k projednání žádost Sdružení rodičů mateřské školy Horní 

Tošanovice  o poskytnutí finančního daru na organizační zabezpečení  Karnevalu 2018. Návrh 

starosty na výši finančního daru 2.000,- Kč, zastupitelé vyjádřili souhlas. 

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

Sdružení rodičů mateřské školy Horní Tošanovice  na organizační zabezpečení  Karnevalu 

2018 ve výši 2.000,- Kč.  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4.2 bylo schváleno. 

 

Ad 5:  Starosta vyzval zastupitele k navržení výběrové komise pro výběrové řízení na 

zhotovitele  pro akci „ Úprava zahrady u mateřské školy v Horních Tošanovicích“ a 

„Technické zhodnocení místní  komunikace v nové zástavbě za obecním úřadem“, navržená 

komise ve  složení: Ing. Baron Václav, Slanina Zbyněk, Kičmer Petr, zastupitelé vyjádřili 

souhlas. 

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

výběrové komise pro výběrové řízení na zhotovitele  pro akce „ Úprava zahrady u  mateřské 

školy v Horních Tošanovicích“ a „ Technické zhodnocení místní komunikace v nové zástavbě 

za obecním úřadem, navržená komise ve  složení: Baron Václav, Slanina Zbyněk, Kičmer 

Petr 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5 bylo schváleno. 

 

Ad 6 Starosta obce předložil k projednání opravu usnesení č.21/2018, bod 5.4, které se 

opravuje z důvodu zřejmé chyby textu a mění se text schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace za text schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru, ostatní text zůstává 

nezměněn. 

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

bodu  5.4, usnesení č.21/2018 z důvodu zřejmé chyby a zaměňuje text „ schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace za text „ schvaluje smlouvu o poskytnutí 

finančního daru 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení bod č.6  bylo schváleno. 

 

 

 

Ad 7  Diskuse: 

Slanina Z. – dotaz, kdy se plánuje vaječina obec + SDH 

 

Starosta obce: sdělil akce, které budou v dohledné době probíhat 

- sportovní odpoledne – 17.3.2018 

- jarní tvoření – 24.3.2018 

- stavění máje – 30.4.2018 

Starosta byl osloven paní Bolkovou, že by společně s p.Koňákovou uspořádaly pro děti ke dni 

dětí „ Pohádkový les“, starosta navrhuje, spojit dohromady pohádkový les a smažení vaječiny, 

projedná s p.Bolkovou 



 

Místostarosta obce – nastínil zájezd pro občany, který se bude letos konat 23.6.2018 a pojede 

se do Solných dolů ve Wieliczce a na zpáteční cestě zastávka v Jaworzu 

p.Herdová – dotaz, jak je to se zabíjačkou, přišli a už nic nebylo k prodeji, byli zklamáni 

starosta obce  - odpověď – přišlo opět mnoho lidí , začínalo se v deset, ale za hodinu a půl již 

nebylo nic 

 

Mgr.Finkeová – dotaz , jak je to s vyhrnováním sněhu vedlejších komunikací, nebylo 

vyhrnuto 

Starosta -  jezdil za p. Sikoru zástupce a ten nevěděl přesně, co se vyhrnuje 

 

Ing.Baron – na poli naproti Moravce se vytvořila velká kaluž, snad není únik vody 

Starosta  - odpověď – je to určitě ucpaná drenáž, je to problém, nikde se teď o drenáže nestará 

 

p.Herdová  dotaz na místní komunikaci v jejich zástavbě, jezdí tam rychle pošta a PPL 

starosta obce – odpověď – v letošním roce , v prvním pololetí se bude zhotovovat asfaltová 

komunikace, do té doby se bude pouze zasypávat 

p.Herdová – navrhla, aby u nich byl zhotoven retardér na silnici 

starosta i místostarosta  ji od tohoto zrazoval, špatné zkušenosti 

 

 

p.Philippová Hegrová – dotaz, jak zastupitelstvo obce reagovalo na žádost o odprodej 

pozemku – náměstíčko 

Starosta odpověděl, že zastupitelstvo nemá záměr odprodat tento pozemek 

p.Philippová začala členy zastupitelstva napadat nevybíravými slovy, že tento pozemek 

ukradli, nikdy prý nebyla zaplacena kupní cena ( jedná se o pozemek parc.č.135/19, k.ú. 

Horní Tošanovice ), nařkla starostu obce, že je manipulátor, který zmanipuloval p.Hegra A., 

aby pozemek prodal 

p.Finkeová – sdělila p.Philippové, že je na veřejném zasedání a že by se měla chovat a 

reagovat slušně 

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

Z.Slanina 

 

 

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

 

V Horních Tošanovicích 5.3.2018 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

 

 

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

    Jiří Světlík    Mgr. Tadeáš Grycz 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 



 

 

USNESENÍ  Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 5.3.2018 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 2.2     Rozpočtové opatření č.2/2018 

 

Bod 3.1  Smlouvu o dílo č.HTO18-SOD o aktualizaci KM-D katastrálního území Horní 

Tošanovice, systémové podpoře systému AME Server a Zákaznické podpoře zahrnující 

převody dat z GIS mezi obcí Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou starostou 

obce Ing. Petrem Martiňákem a DIGIS. Spol, s.r.o. Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 

00 Ostrava, zastoupená Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti 

 

Bod 3.2  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu č.IE-12-8005458/VB/021, „ H-Tošanovice, U Smilovských, DTS+VNK+NNK „ mezi 

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

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

zastoupená Profiprojektem s.r.o., Collo-louky 126,  738 01 Frýdek - Místek k podpisu 

smlouvy pověřen Petr Obdržálek, jednatel společnosti 

 

Bod 3.3  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu číslo IV-12-8014809/01 „ Horní Tošanovice, 35/15, Nerušil NNk “ mezi obcí Horní 

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

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

NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, Frýdek-Místek 738 01, jednatelem Bc. Vítem Novákem 

 

Bod 3.4  Smlouvu o finančním příspěvku mezi obcí Horní Tošanovice 129, 739 53,  Hnojník 

zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Hyundai Motor Manufacturing Czech 

s.r.o., Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, zastoupené Jiřím 

Havlínem ve výši 20.000,- Kč na projekt „ Zájezd za poznáním k partnerským sousedům do 

Polska“ 

 

Bod 3.5   Smlouvu o finančním příspěvku mezi obcí Horní Tošanovice 129, 739 53,  Hnojník 

zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Hyundai Motor Manufacturing Czech 

s.r.o., Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, zastoupené Jiřím 

Havlínem ve výši 30.000,- Kč na projekt „Dožínky 2018“   

 

Bod 4.1 Finanční dar ve výši 1000,- Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní 

organizace Hnojník na činnost organizace v roce 2018 

 

Bod 4.2  Finanční dar Sdružení rodičů mateřské školy Horní Tošanovice  na organizační 

zabezpečení  Karnevalu 2018 ve výši 2.000,- Kč 

 

Bod 5    Výběrovou komisi pro výběrové řízení na zhotovitele  pro akci „ Úprava zahrad u 

MŠ v Horních Tošanovicích“, a „Technické zhodnocení místní komunikace v nové zástavbě 

za obecním úřadem “ ve složení Zbyněk Slanina, Petr  Kičmer a Ing. Václav Baron. 



Bod 6   Opravu textu bodu  5.4, usnesení č.21/2018 z důvodu zřejmé chyby a zaměňuje text „ 

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace“ za text „ schvaluje smlouvu o 

poskytnutí finančního daru „ 

 

 

Bere na vědomí: 

 

Bod 2.1    Rozpočtové opatření č.1/2018 

 

 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 


