
Zápis 

z 23. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 5.4.2018 

 

 

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

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

Ověřovateli zápisu byli navrženi : Zbyněk Slanina, Jiří Světlík 

Návrhová komise: Vladislav Čmiel, Mgr. Eva Finkeová 

Zapisovatelem byl určen místostarosta obce Mgr.Tadeáš Grycz 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání smluv, přijetí investiční dotace z rozpočtu MSK 

3. Projednání přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR 

4. Projednání žádosti o odkoupení pozemku parc.č.135/9, k.ú. Horní Tošanovice  

5. 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. Dvacátétřetí 

zasedání  ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 26.3.2018. Program jednání byl schválen 8 

hlasy pro .  

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

Čmiel, Mgr. Eva Finkeová, schváleno pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byli 

starostou navrženi: Zbyněk Slanina, Jiří Světlík, schváleno pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č. 22 nebyly vzneseny.  

 

Ad 2.1  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 „ 

Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošanovicích – část A“ a přijetí dotace z rozpočtu 

MSK na výše uvedený projekt. Žádné  připomínky nebyly vzneseny.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2.1: 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 „Úprava zahrady mateřské školy v Horních 

Tošanovicích – část A“ a zároveň schvaluje přijetí dotace z rozpočtu MSK na realizaci 

projektu „Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošanovicích – část A“. Hlasování: pro: 

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

 

Ad 2.2 Starosta obce  předložil  k projednání  Smlouvu  o zřízení  služebnosti  inženýrské     

sítě „ Průmyslová zóna Horní Tošanovice  - Plynovodní propoj“ na pozemku parc.č. 142/5, 

k.ú. Horní Tošanovice mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a TOSAN park a.s., Praha 1, Václavské náměstí 

11/837, 110 00, zastoupená členy představenstva Ing. Simonou Kulhánkovou a Ing. Arch. 

Janem Zemánkem.  

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

zřízení  služebnosti  inženýrské     sítě „ Průmyslová zóna Horní Tošanovice  - Plynovodní 

propoj“ na pozemku parc.č. 142/5, k.ú. Horní Tošanovice mezi obcí Horní Tošanovice, Horní 

Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a TOSAN park a.s., 



Praha 1, Václavské náměstí 11/837, 110 00, zastoupená členy představenstva Ing. Simonou 

Kulhánkovou a Ing. Arch. Janem Zemánkem,.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ( Mgr.Eva Finkeová ), Usnesení bod č.2.2 bylo 

schváleno. 

 

Ad 3. Starosta obce předložil k projednání návrh na možnost členství ve Sdružení místních 

samospráv. Vysvětlil  výhody členství a možnost postupovat v problematice GDPR 

s ostatními obcemi. 

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

Horní Tošanovice  do Sdružení místních samospráv na základě § 46 a§ 84 odst. 2) písm.e 

zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení 

místních samospráv české republiky a zároveň ukládá starostovi obce vyplnění příslušné 

přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv 

ČR, a to ve lhůtě do jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ( Mgr.Ilona Doudová ), Usnesení bod č.3 bylo 

schváleno. 

 

Ad 4.   Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. R. Philippové Hegrové na odkoupení části 

pozemku parc.č. 135/9, k.ú. Horní Tošanovice ( příloha č.2 ) . Starosta obce navrhnul variantu 

odprodeje 2 metrového pruhu části výše uvedeného pozemku, s tím, že na vedlejší pozemek 

bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch obce Horní Tošanovice .Paní R. Philippová 

Hegrová toto striktně odmítla a místostarosta obce Mgr. T. Grycz navrhnul zamítnout žádost 

paní R. Philippové Hegrové . 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4: zastupitelstvo obce zamítá žádost o odkoupení 

části pozemku parc.č. 135/9, k.ú. Horní Tošanovice. Hlasování: pro: 7, zdržel se: 0, proti: 1 ( 

Mgr. Ilona Doudová ). Usnesení bod č.4 byl  zamítnut.. 

 

Ad  5  Diskuse: 

Místostarosta obce – dotaz na p. R.Philippovou Hegrovou, zda může obec počítat 

s prostory areálu zámku k pronájmu pro každoroční akci Dožínky za stávajících podmínek a 

ceny 

R.Philippová Hegrová   –  sdělila, že ano 

 

Starosta obce: informoval o připravované výstavbě krytého hnojiště v areálu TOZOS 

 

p.Philipp – dotaz na stav postupu získání dotace na domovní čističky odpadních vod 

Starosta obce – odpověď – projednává se s vodohospodáři magistrátu Města Frýdek - Místek 

 

p.Philippová Hegrová – opět vystoupila s tím, že obec Horní Tošanovice okradla jejího otce 

o pozemek před zámkem. Tento pozemek navíc obec dle tvrzení paní Philippové Hegrové 

nezaplatila. 

Starosta obce – konstatoval, že pozemek byl řádně zaplacen na základě kupní smlouvy. 

Platba byla provedena 13.7.2005 z pokladny obce prodávajícímu .  

 

 p.Philippová Hegrová – upozornila obec, že část antukového hřiště se nachází na jejím 

pozemku 

Starosta obce – odpověď – ověří skutečný stav a do příštího zasedání zastupitelstva obce 

navrhne varianty řešení 

 

 



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

 

 

V Horních Tošanovicích 5.4.2018      

Zapsal: Mgr.Tadeáš Grycz 

 

 

 

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

    Jiří Světlík     Zbyněk Slanina 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ  Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 5.4.2018 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 2.1 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 

projektu „Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošanovicích – část A“ mezi obci Horní 

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

Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava a zároveň přijetí dotace z rozpočtu 

MSK na realizaci projektu „Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošanovicích – část 

A“. 

 

Bod 2.2 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Průmyslová zóna Horní Tošanovice – 

Plynovodní propoj“ na pozemku parc.č. 142/5 k.ú.Horní Tošanovice mezi obci Horní 

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

TOSAN park a.s.,Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, zastoupená Ing. Simonou 

Kulhánkovou a Ing.Arch. Janem Zemánkem členy představenstva. 

 

 

Bod 3  Přistoupení obce Horní Tošanovice do Sdružení místních samospráv ČR na základě 

§46 a §84 odst.2 písm.e o obcích č.128ú2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl3 Stanov 

Sdružení místních samospráv České republiky a uikládá starostovi obce vyplnění příslušné 

přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv 

ČR, a to ve lhůtě do jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

 

Bod 4  Žádost paní Romany Hegrové Phlippové o odkoupení části pozemku parc.č. 135/9, 

k.ú. Horní Tošanovice. 

 

. 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 


