
Zápis 

z 25. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 9.7.2018 

 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  8 členů zastupitelstva obce ( příl.č.1),   přítomno  5 občanů 

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

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiří Světlík, Petr Kičmer 

Návrhová komise: Ing. Václav Baron, Zbyněk Slanina 

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová 

 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání smluv 

3. Projednání sazebníku úhrad 

4. Projednání závěrečného účtu DSO 

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. Dvacátépáté 

zasedání  ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 29.6.2018. Program jednání byl schválen 8 

hlasy pro .  

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

Baron, Zbyněk Slanina, schváleno pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byli 

starostou navrženi: Jiří Světlík, Petr Kičmer, schváleno pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č. 24 nebyly vzneseny.  

 

 

 

Ad 2.1 Starosta předložil smlouvu o dílo pro realizaci akce „Úprava zahrady mateřské školy 

v Horních Tošanovicích – část A“ mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou obce 

Ing. Petrem Martiňákem a Gerlich Odry s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 370/15, Odry, 742 35. 

Diskuse ke smlouvě: 

Ing. V. Baron – dotaz: jak byla stanovena cena 

Starosta obce: dle tabulek, střední hodnota 

Mgr. E. Finkeová: dotaz kudy bude zhotovitel jezdit se stroji a materiálem a zda bude zahrada 

veřejně přístupná 

Starosta obce: kolem transformátoru, zezadu. Zahrada nebude veřejně přístupná. 

Mgr. T.Grycz: reference na firmu jsou dobré a poptávka v nynější době převyšuje nabídku. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2.1: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 

dílo pro realizaci akce „Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošanovicích – část A“ 

mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Gerlich 

Odry s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 370/15, Odry, 742 35. 

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

2.2 Starosta předložil smlouvu o dílo pro realizaci akce „Úprava zahrady mateřské školy 

v Horních Tošanovicích – část B“ mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou obce 

Ing. Petrem Martiňákem a Gerlich Odry s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 370/15, Odry, 742 35. 

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

dílo pro realizaci akce „Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošanovicích – část B“ 



mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Gerlich 

Odry s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 370/15, Odry, 742 35. 

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

 

2.3 Místostarosta obce předložil k projednání smlouvu na zabezpečení stanu (pronájem, 

montáž, demontáž), včetně vybavení pódiem a sety na Dožínky 2018 mezi Obcí Horní 

Tošanovice, zastoupenou místostarostou obce Mgr. Tadeášem Gryczem a Estradą Rybnicką 

Sp. z o.o., se sídlem ul.Wolna 242,  Rybnik, 44-251, zastoupenou p.Zbigniewem Krótkim. 

Žádné připomínky. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2.3: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na 

zabezpečení stanu (pronájem, montáž, demontáž), včetně vybavení pódiem a sety na Dožínky 

2018 mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou místostarostou obce Mgr. Tadeášem 

Gryczem a Estradą Rybnicką Sp. z o.o., se sídlem ul.Wolna 242,  Rybnik, 44-251, 

zastoupenou p.Zbigniewem Krótkim.  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.3 bylo schváleno. 

 

Ad 3 Starosta obce vysvětlil potřebu stanovit sazebník úhrad pro poskytování informací. 

Žádné připomínky. 

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

za poskytování informací (příloha č. 2) 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3 bylo schváleno. 

 

 

Ad 4 Starosta obce předložil k projednání závěrečný účet a celoroční hospodaření Sdružení 

obcí povodí Stonávky za rok 2017, včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení,  

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

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 4: zastupitelstvo obce bere na vědomí  

závěrečný účet  a celoroční hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017, včetně 

zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad . 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 4 bylo schváleno. 

 

Ad 5 Diskuse 

Starosta obce – projednal na MMFM i s Policií ČR možnost omezení průjezdu po místní 

komunikaci mezi dvojdomky. Ještě je potřeba vyjádření hasičů. Pokud bude souhlasné 

stanovisko, zrealizuje se záměr. 

Poleninské ohně – organizační zabezpečení, vyzval členy zastupitelstva, 4.8.2018 

Dožínky – na parkovišti u Motelu Turist, probíhají přípravné práce 

 

Mgr. E. Finkeová – dotaz, kdy se zlikvidují zbytky pokácených stromů na pozemku u 

paneláku 

Starosta obce – zajistí, aby bylo odstraněno 

 

p.Dombrovská – časté ohňostroje v noci, obec by měla zvážit přijetí vyhlášky o nočním klidu 

 

p.N. Soldanová – vyzvala obec, aby se zrušila průmyslová zóna. 

Do diskuse ohledně průmyslové zóny se zapojili: p. Dombrovská, Mgr. Finkeová, p. Světlík, 

Mgr. Grycz, p. Dőrflerová 

Starosta obce – obec nemá zákonné prostředky ke zrušení zóny, každý účastník řízení, tedy 

občan obce Horní Tošanovice se může přihlásit do řízení se svými připomínkami 

 



p. Kičmer – praktická poznámka – naproti pily Ručka je hned vedle místní komunikace 

nechráněný výkop, mělo by se zabezpečit, zajistí s p. Čmielem 

 

p.Soldan K. – dotaz, zda by bylo možné vyrovnat nerovnosti terénu na hřišti vedle 

panelových domů 

Starosta obce – zajistí 

 

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

 

 

 

V Horních Tošanovicích 9.7.2018 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

 

 

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

    Jiří Světlík        Petr Kičmer 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ  Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 9.7.2018 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

 

Bod 2.1 smlouvu o dílo pro realizaci akce „Úprava zahrady mateřské školy v Horních 

Tošanovicích – část A“ mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem 

Martiňákem a Gerlich Odry s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 370/15, Odry, 742 35. 

 

Bod 2.2 smlouvu o dílo pro realizaci akce „Úprava zahrady mateřské školy v Horních 

Tošanovicích – část B“ mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem 

Martiňákem a Gerlich Odry s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 370/15, Odry, 742 35. 

 

Bod 2.3 smlouvu na zabezpečení stanu (pronájem, montáž, demontáž), včetně vybavení 

pódiem a sety na Dožínky 2018 mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou místostarostou 

obce Mgr. Tadeášem Gryczem a Estradą Rybnicką Sp. z o.o., se sídlem ul.Wolna 242,  

Rybnik, 44-251, zastoupenou p.Zbigniewem Krótkim.  

 

Bod 3  sazebník úhrad za poskytování informací  

 

 

Bere na vědomí: 

 

 

Bod 4     závěrečný účet a celoroční hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 

2017, včetně zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad   

 

 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 


