
Zápis 

z 5. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 20.5.2019 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  9 členů zastupitelstva obce ( příl.č.1),   přítomni  3 občané 

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

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Martin Hrabinský, Nela Soldanová 

Návrhová komise: Vladislav Čmiel, Mgr.Tadeáš Grycz 

Zapisovatelkou byla určena Jarmila Slaninová 

 

Program jednání 

1) Zahájení 

2) Projednání rozpočtového opatření č.2,3/2019 

3) Projednání smluv 

4) Projednání finančních darů 

5) Změna územního plánu 

6) Záměr prodeje obecní techniky 

4) Diskuze 

 

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

devět členů zastupitelstva obce. Páté zasedání  ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 9.5.2019. 

Program jednání byl schválen 9 hlasy pro .  

Návrhová komise ve složení : Vladislav Čmiel, Mgr.Tadeáš Grycz, schváleno pro: 8 , proti: 0, 

zdržel se: 1(Štajgrová M.), ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Martin Hrabinský, Nela 

Soldanová, schváleno pro: 9 , proti: 0, zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č. 4 nebyly vzneseny.  

 

Ad 2.1:  Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č. 2/2019, které schválil 

starosta obce dne 6.4.2019. Zastupitelstvo obce nevyjádřilo žádné připomínky a vzalo 

rozpočtové opatření č.2/2019 na vědomí. 

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

rozpočtové opatření č. 2/2019 (viz příloha 2)  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 2.1 bylo schváleno. 

2.2:  Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č.3/2019. Zastupitelstvo obce 

nevyjádřilo žádné připomínky, v diskusi k tomuto bodu vystoupila Štajgrová M.  

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

opatření č.3/2019 ( viz příloha 3 )  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.2  bylo schváleno. 

Ad 3.1: Předsedající  předložil k projednání Příkazní smlouvu č.SML-Z-M-19-189  na 

zpracování výběrového řízení k projektu Výstavba sociálních bytů mezi RPA, s.r.o., se sídlem 

Starobrněnská 20, Brno, zastoupeno ing.Janem Ševčíkem, jednatelem a Obcí Horní 

Tošanovice , Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou ing. Petrem Martiňákem. Dotaz, 

zda neschválit smlouvu s podmínkou, předložení dokumentu přiznání dotace . Členové 

zastupitelstva obce vyjádřili následně se smlouvou souhlas.  

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

smlouvu č.SML-Z-M-19-189  na zpracování výběrového řízení k projektu Výstavba 

sociálních bytů mezi RPA, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, Brno, Zastoupeno ing.Janem 

Ševčíkem, jednatelem a Obcí Horní Tošanovice , Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou ing. Petrem Martiňákem. Podpis smlouvy je podmíněn doložením firmy RPS 

dokladu o přiznání dotace. 



Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1(Štajgrová M.), Usnesení bod č.3.1 bylo schváleno. 

 

3.2 Starosta předložil smlouvu o dílo č.HTO19_SOD na tvorbu GIS obce na rok 2019 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. Připomínka Štajgrové M. 

k čl.6 Smluvní pokuty, zastupitelé se shodli, že smluvní pokuty pro obě strany budou ve 

stejné výši. V diskusi k tomuto bodu vystoupil p.Čechák R. Po splnění podmínky souhlas 

zastupitelstva se smlouvou. 

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

dílo č.HTO19_SOD na tvorbu GIS obce na rok 2019 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, zastoupena jednatelem společnosti ing.Liborem 

Štefkem. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1(Štajgrová M.), Usnesení bod č.3.2 bylo schváleno 

3.3  Dále byla starostou předložena smlouva Sdružení obcí povodí Stonávky o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci z důvodu realizace projektu „Beskydský folklor“ 

(reg.č.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16-011/0001734) ve výši 240 000,-Kč, jehož je obec Horní 

Tošanovice součástí. Zastupitelé vyjádřili souhlas. 

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

poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu „Beskydský folklor“ 

(reg.č.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16-011/0001734) ve výši 240 000,-Kč mezi Obcí Horní Tošanovice, 

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

poskytovatelem a Sdružení obcí povodí Stonávka, Třanovice 250 zastoupenou Miroslavem 

Jaworkem jako místopředsedou. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.3 bylo schváleno. 

 

Ad 4.1: Starosta obce předložil k projednání žádost (příloha č.4) Českého svazu včelařů, z.s. 

ZO Hnojník o finanční dar na činnost organizace v roce 2019, návrh výše příspěvku starosta 

3.000,- Kč, žádné další návrhy. 

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

finančního  daru ve  výši 3.000,- Kč Českému svazu včelařů, z.s., ZO Hnojník na činnost 

organizace v roce 2019 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 , Usnesení bod č.4.1 bylo schváleno. 

 

Ad 4.2: Starosta obce předložil k projednání žádost (příloha č. 4) Občanského sdružení 

ADAM o finanční dar na podporu akce pro děti s autismem a jejich rodiny „ Oslava konce 

školního roku 2019“, konané koncem června 2019 v areálu zámku v Horních Tošanovicích, 

návrh výše příspěvku starosta 2.000,- Kč, žádné připomínky. 

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

finančního daru ve výši 2.000,- Kč občanskému sdružení ADAM autistické děti a my, 

Havířov, Dlouhá třída 1101/79  na podporu akce „ Oslava konce školního roku 2019“ 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 4.2 bylo schváleno. 

Ad 5: Starosta obeznámil členy zastupitelstva se zahájením projednávání změny č.1 

územního plánu Horní Tošanovice z vlastního podnětu. Návrh zněl na pořízení změny č.1 ve 

zkráceném postupu v souladu §55a a §55b zákona č.183/2006 Sb. Dotaz přednesl Čmiel V. , 



starosta obce doplnil, že obec bude požadovat při zpracování změny č.1 zapracování 

digitalizace, která na území Horních Tošanovic proběhla. 

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

č.1 Územního plánu Horní Tošanovice  ve zkráceném postupu v souladu s §55a a §55b 

zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí o jejím obsahu. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3 (Čmiel V., Finkeová E., Štajgrová M), Usnesení bod 

č. 5 bylo schváleno. 

Ad 6:  Starosta obce předložil zastupitelům  záměr obce o prodeji nadbytečné techniky 

6.1 Sekačka TORO, funkční,  ev.č.500108, rok pořízení 2003, minimální cena 1.700,- Kč 

6.2 Sekačka SV Panter FD2, ev.č.500214, rok pořízení 2010, minimální cena 2.000,- Kč 

6.3 Fréza na sníh 828 LE, funkční, ev.č.200026, rok pořízení 2004, minimální cena 2.500,- Kč 

za  nejvyšší nabídnutou cenu. 

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

Horní Tošanovice o prodeji techniky 6.1 Sekačka TORO, funkční,  ev.č.500108, rok pořízení 

2003, minimální cena 1.700,- Kč, 6.2 Sekačka SV Panter FD2, ev.č.500214, rok pořízení 

2010, minimální cena 2.000,- Kč, 6.3 Fréza na sníh 828 LE, funkční, ev.č.200026, rok 

pořízení 2004, minimální cena 2.500,- Kč za nejvyšší nabídnutou cenu. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6 bylo schváleno. 

 

Ad 7 Diskuse 

p.Soldanová N. – dotaz, jak je to s příjezdovou cestou mezi panelovými domy. 

Starosta obce – řešení s Pozemkovým úřadem, dohoda 

 

p.Finkeová E. – dotaz , zda se bude realizovat chodník od panelových domů k zastávce 

Starosta obce – realizace v pozemku, který vlastní obec, nechá zpracovat studii 

 

Starosta obce – obeznámil zastupitele s výsledkem poptávky na schodový výtah, pouze jedna 

firma, výtah do 2. poschodí – cca 375 tis. Kč, zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Starosta obce – program na Dožínky 2019 – Hornická kapela, FS z Terchové, Gorolská 

kapela. Konferenciér – Grycz T., Finkeová E. 

Z dotace – se uskuteční řezbářské tvoření 

 

p.Hrabinský Martin – připomínka, že je potřeba umístit domeček a nástavbu na dětské hřiště 

 

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

 

V Horních Tošanovicích 20.5.2019 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

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

    Martin Hrabinský  Nela Soldanová 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 



USNESENÍ  Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 20.5.2019 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Bod 2. Rozpočtové opatření č.3/2019 obce Horní Tošanovice  

Bod 3.1 Příkazní smlouvu č.SML-Z-M-19-189  na zpracování výběrového řízení k projektu 

„Výstavba sociálních bytů“ mezi RPA, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, Brno, Zastoupeno 

ing.Janem Ševčíkem, jednatelem a Obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 

zastoupenou starostou ing. Petrem Martiňákem 

Bod 3.2 Smlouvu o dílo č.HTO19_SOD na tvorbu GIS obce na rok 2019 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, zastoupena jednatelem společnosti ing. 

Liborem Štefkem 

Bod 3.3 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu „Beskydský 

folklor“ (reg.č.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16-011/0001734) ve výši 240 000,-Kč mezi Obcí Horní 

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

poskytovatelem a Sdružení obcí povodí Stonávka, Třanovice 250, zastoupenou Miroslavem 

Jaworkem, místopředsedou Sdružení 

 

Bod 4.1  Finanční dar výši 3.000,- Kč Českému svazu včelařů, z.s., ZO Hnojník na činnost 

organizace v roce 2019 

Bod 4.2  Finanční dar ve výši 2.000,- Kč občanskému sdružení ADAM autistické děti a my, 

Havířov, Dlouhá třída 1101/79  na podporu akce „ Oslava konce školního roku 2019“ 

 

Bod 5  Zastupitelstvo obce Horní Tošanovice z vlastního podnětu rozhodlo o pořízení Změny 

č.1 Územního plánu Horní Tošanovice ve zkráceném postupu s §55a a §55b zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a na základě rozhodnutí o jejím obsahu. 

 

Bod 6.1  Záměr obce o prodeji sekačky TORO  funkční,  ev.č.500108, rok pořízení 2003, 

minimální cena 1.700,- Kč, prodej nejvyšší nabídce 

Bod 6.2  Záměr obce o prodeji sekačky SV Panter FD2,  ev.č.500214, rok pořízení 2010, 

minimální cena 2.000,- Kč, prodej nejvyšší nabídce 

Bod 6.3  Záměr obce o prodeji frézy na sníh 828 LE, funkční, ev.č.200026, rok pořízení 2004, 

minimální cena 2.500,- Kč, prodej nejvyšší nabídce 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Bod 2.1 Rozpočtové opatření č.2/2019 

        Ing. Petr Martiňák 

                                                                                                 starosta obce 


