
Zápis 

z 6. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 10.6.2019 

 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  8 členů zastupitelstva obce (příl.č.1),   přítomni 2 občané 

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

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr.Eva Finkeová, Nela Soldanová 

Návrhová komise: Vladislav Čmiel, Zbyněk Slanina 

Zapisovatelkou byla určena Jarmila Slaninová 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání závěrečného účtu a hospodaření obce za rok 2018 

3. Projednání účetní závěrky obce za rok 2018 

4. Projednání nominace člena zastupitelstva do správní rady Stonax, o.p.s. 

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. Šesté zasedání  ZO 

bylo řádně svoláno a vyhlášeno 31.5.2019. Program jednání byl schválen 8 hlasy pro.  

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

Čmiel, Zbyněk Slanina schváleno pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byly 

starostou navrženy: Mgr.Eva Finkeová, Nela Soldanová schváleno pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č. 5 nebyly vzneseny.  

 

Ad 2: Starosta obce předložil k projednání závěrečný účet a celoroční hospodaření obce 

Horní Tošanovice za rok 2018, včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce, závěrečný účet 

byl zveřejněn v požadovaném rozsahu. Účetní obce obeznámila zastupitele s některými 

vybranými ukazateli. Zastupitelé vyjádřili se závěrečným účtem souhlas. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 2: zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet 

a celoroční hospodaření obce Horní Tošanovice za rok 2018, včetně zprávy o přezkumu 

hospodaření bez výhrad. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 2 bylo schváleno. 

 

Ad 3: Starosta obce předložil k projednání účetní závěrku obce Horní Tošanovice za rok 

2018, zastupitelé měli možnost seznámit se s podklady a vyjádřili souhlas. 

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

obce Horní Tošanovice za rok 2018 v plném rozsahu. (příl.č. 2 – protokol o schválení účetní 

závěrky za rok 2018) 

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

 

Ad 4: Starosta obce předložil návrh na nominaci člena zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

do správní rady Stonax o.p.s. Starosta navrhnul Mgr.Tadeáše Grycze.V diskuzi k tomuto bodu 

vystoupila Mgr.Štajgrová.  

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 4: zastupitelstvo obce schvaluje Mgr.Tadeáše 

Grycze členem správní rady společnosti Stonax o.p.s. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 (Mgr.Štajgrová, Mgr.Grycz), Usnesení bod č. 4 bylo 

schváleno. 

 

 



Ad  5  Diskuse: 

- Starosta obce – poděkování za pomoc s organizací i za účast na akcích, pořádaných obcí a 

SDH – smažení vaječiny, atletický trojboj a pomoc při organizaci putování za povoláním, 

které uspořádaly občanky Horních Tošanovic Šárka Koňáková a Blažena Bolková 

- Starosta obce – registrace akce „Sociální byty“, dotace z IROP ve výši 85 %, začátek akce – 

podzim r.2019, ukončení projektu prosinec 2020. 

- Starosta obce – informace k průběhu zhotovení změny územního plánu obce, vystoupily 

Mgr.Štajgrová, N.Soldanová 

- Starosta obce – oprava místní komunikace od KD Hájenka směr Hnojník – čeká se na 

rozhodnutí o přiznání dotace, termín konec června 2019, pokud dotace nebude přiznána, 

opraví se pouze komunikace od Pila Ručka ke KD Hájenka 

- Starosta obce – informoval členy zastupitelstva o jednání s Pozemkovým úřadem ohledně 

místní komunikace – příjezd mezi panelovými domy. S geodetem porovnají skutečný stav a 

původní zaměření, zda vzhledem k digitalizaci došlo k posunu hranic pozemků. 

 

Mgr.Štajgrová – dotaz na Mgr.Grycze, jak postupuje s prací na obecním informátoru  

Mgr.Grycz – neobdržel žádné příspěvky, vyzval členy zastupitelstva, aby připravili příspěvky 

na nejbližší pracovní schůzku 

 

J.Slaninová – dotaz, kdy bude namontována na obecní úřad siréna 

Starosta obce – jednání s KHZS, nelze se domluvit, uvažuje o stížnosti nadřízenému orgánu 

 

Mgr.Finkeová – dotaz, zda je možné nastavit svícení světla u garáží 

 

V.Čmiel – dotaz, jaký bude postup s nenačtenými separovanými odpady 

 

 

Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,00 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast. 

 

V Horních Tošanovicích 10.6.2019      

Zapsala: Jarmila Slaninová 

 

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

         Mgr.Eva Finkeová    Nela Soldanová 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ  ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 10.6.20198 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 2     Schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Horní Tošanovice za rok  

                2018 včetně zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad 

 

Bod 3      Účetní závěrku Obce Horní Tošanovice za rok 2018 v plném rozsahu 

 

Bod 4      Mgr.Tadeáše Grycze členem správní rady společnosti Stonax o.p.s. 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Martiňák 

                starosta obce 

 

 

 


