
Zápis 

ze 7. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 12.8.2019 

 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  7 členů zastupitelstva obce (příl.č.1),   přítomno 16 občanů 

Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,40 hod. 

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

Návrhová komise: Vladislav Čmiel, Mgr.Tadeáš Grycz 

Zapisovatelkou byla určena Jarmila Slaninová 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

2. Projednání rozpočtového opatření č.4/2019 

3. Projednání závěrečného účtu a hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za r. 2018 

4. Projednání přijetí dotace – sociální bydlení v obci Horní Tošanovice  

5. Projednání o výběru dodavatele na veřejnou zakázku - sociální bydlení v obci Horní 

Tošanovice 

6. Projednání smlouvy 

7. Projednání finančních darů 

8. Projednání členů do výběrové komise – oprava místní komunikace – Pila Ručka – KD 

Hájenka 

9. Projednání rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 obce Horní Tošanovice  

10. Diskuze, závěr 

 

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

že je přítomno sedm členů zastupitelstva obce, jeden člen řádně omluven, p.Zbyněk Slanina 

se dostavil v 17,20 hod. Sedmé zasedání  ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 31.5.2019. 

Program jednání byl schválen 7 hlasy pro.  

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

Čmiel, Mgr.Tadeáš Grycz schváleno pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byly 

starostou navrženy: Mgr.Eva Finkeová, Nela Soldanová schváleno pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Námitky proti zápisu ze zasedání č. 5 nebyly vzneseny.  

 

Ad 2:  Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č. 4/2019, které schválil 

starosta obce dne 27.6.2019. Zastupitelstvo obce nevyjádřilo žádné připomínky a vzalo 

rozpočtové opatření č.4/2019 na vědomí. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 2: zastupitelstvo obce bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 4/2019 (viz příloha 2)  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 2 bylo schváleno. 

 

Ad 3 Starosta obce předložil k projednání závěrečný účet a celoroční hospodaření Sdružení 

obcí povodí Stonávky za rok 2018, včetně zprávy o přezkumu hospodaření sdružení, 

závěrečný účet byl zveřejněn v požadovaném rozsahu (příloha č.3). Zastupitelé vyjádřili 

souhlas. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 3: zastupitelstvo obce bere na vědomí  

závěrečný účet  a celoroční hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018, včetně 

zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad . 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 4 bylo schváleno. 

 



Ad 4: Starosta obce předložil k projednání přijetí investiční dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj, Integrovaný regionální operační program, program 11703 k financování investiční 

akce „ Sociální bydlení v obci Horní Tošanovice „. V diskusi k tomuto bodu vystoupila 

p.N.Soldanová 

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

investiční dotace z programu 11703, Integrovaný regionální operační program, Ministerstvo 

pro místní rozvoj ve výši 6.687.233,- Kč  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 4 bylo schváleno. 

 

Ad 5: Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se závěry výběrového řízení na akci – 

Sociální bydlení v obci Horní Tošanovice, které bylo řádnou příkazní smlouvou zadáno 

Regionální poradenské agentuře, s.r.o. Vzešlým vítězem z výběrového řízení je firma 

STAVORENOL, s.r.o. Zastupitelstvo obce Horní Tošanovice projednalo Rozhodnutí 

zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku sociální bydlení v obci Horní 

Tošanovice. V diskusi k tomuto bodu vystoupili: p.M.Karas, p.N.Soldanová – nedostatek 

informací na webových stránkách ohledně výběrového řízení, starosta obce, Mgr.T. Grycz, 

Mgr.E.Finkeová –  bylo postupováno dle platné legislativy. 

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

zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Sociální bydlení v obci Horní 

Tošanovice“ 

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

 

Ad 6:   Starosta obce předložil k projednání Smlouvu  o dílo na stavební práce veřejná 

zakázka „Sociální bydlení v obci Horní Tošanovice“ mezi obcí Horní Tošanovice 129, 739 

53, p. Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a STAVORENOL 

STAVEBNÍ s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01, Český Těšín,  zastoupenou Ing. Jiřím 

Vankátem. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.6: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu  o dílo 

na stavební práce veřejná zakázka „Sociální bydlení v obci Horní Tošanovice“  mezi obcí 

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

Martiňákem a STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01, Český Těšín,  

zastoupenou Ing. Jiřím Vankátem. 

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

Ad 7: Starosta obce předložil k projednání k projednání žádost Charity Český Těšín, 

středisko Charitní dům pro seniory v Hnojníku o poskytnutí finančního daru ve výši 38 tis. Kč 

na reálné náklady poskytované služby v roce 2019 (příloha č.4). Starosta obce zjistil, že od 

1.1.2019 v Charitním domě pro seniory v Hnojníku není umístěn žádný občan z Horních 

Tošanovic a proto podal návrh žádost zamítnout. V diskusi k tomuto bodu vystoupila 

p.N.Soldanová. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 7: zastupitelstvo obce zamítá finanční příspěvek 

na služby poskytované v roce 2019 pro Charitu Český Těšín, středisko Charitní dům pro 

seniory v Hnojníku.. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 7 bylo schváleno. 

 

Ad 8:  Starosta obce obeznámil členy zastupitelstva o plánované opravě místní komunikace 

KD Hájenka – Pila Ručka, je potřeba stanovit členy výběrové komise. Starosta obce navrhnul 

Ing.L.Kelecsényho, p.Z.Slaninu a Mgr.T.Grycze. Zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 8: zastupitelstvo obce jmenuje členy výběrové 

komise na akci oprava místní komunikace KD Hájenka – Pila Ručka ve složení: 

Ing.L.Kelecsény, p.Z.Slanina, Mgr.T.Grycz. 



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

 

Ad 9:   Starosta předložil členům zastupitelstva rozpočet sociálního fondu obce Horní 

Tošanovice na rok 2019 (příloha č.5). K nahlédnutí byla připravena směrnice o sociálním 

fondu zaměstnanců obce Horní Tošanovice. V diskuzi vystoupil p.Pastva 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 9: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 

sociálního fondu obce Horní Tošanovice na r. 2019 s účinností od 1.8.2019. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 9 bylo schváleno. 

 

Ad 10: Diskuse: 

p.N.Soldanová – dotaz na chodníček od Ječmínka ke zvonici, proč je uzavřen a kdy bude 

nainstalován domeček na hřišti 

starosta obce – pozemek je soukromý, starosta vstoupí v jednání s p.Křistkem 

prvky na hřišti budou nainstalovány v týdnu do 25.8.2019, spolupráce s SDH Horní 

Tošanovice  

 

p.E.Finkeová – dotaz na světla u garáže 

starosta obce – byl osloven p.Riedel, aby nainstaloval na světlo stmívací čidlo 

 

starosta obce – poděkování všem, kteří pomohli organizačně s hladkým průběhem 

Poleninských ohňů, zejména se setkáním se seniory 

Obeznámil členy zastupitelstva o blížícím se termínu Dožínek, částečně budou financovány 

prostřednictvím Sdružení obcí povodí Stonávky z dotačního programu INTERREG V – A. 

Dožínky proběhnou v prostorách před Motelem Turist Tošanovice, rámcový program je 

vyvěšen na webových stránkách obce. 

 

p.J.Kubicová – dotaz na změnu územního plánu Horní Tošanovice v jaké je fázi 

starosta obce – sdělil, že žádosti o změnu územního plánu Horní Tošanovice byly předány na 

odbor územního rozvoje magistrátu města Frýdek – Místek, který je pořizovatelem územního 

plánu 

 

V diskusi ke zrušení průmyslové zóny nebo změně průmyslové zóny v zónu bydlení 

vystoupili p.J.Kubicová, p.M.Karas, p.S.Bartek, p.M.Sušovská, p.N.Soldanová, 

Mgr.E.Finkeová, p.R.Pastva, p.V.Kolek, Ing.P.Martiňák, p.V.Čmiel, Mgr.T.Grycz. 

Z diskuse k tomuto tématu vyplynulo, že obec vstoupí do jednání s investorem průmyslové 

zóny s návrhem změny využití území průmyslové zóny na zónu bydlení. 

 

 

Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,40 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast. 

 

V Horních Tošanovicích 12.8.2019      

Zapsala: Jarmila Slaninová 

 

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

         Mgr.Eva Finkeová    Nela Soldanová 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

                starosta obce 



USNESENÍ  ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 12.8.2019 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 4 Přijetí dotace z programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaný 

regionální operační program, akce -  „Sociální bydlení v obci Horní Tošanovice“ 

 

 

Bod 5 Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Sociální bydlení 

v obci Horní Tošanovice 

 

Bod 6 Smlouvu o dílo na stavební práce investiční akce Sociální bydlení v obci Horní 

Tošanovice mezi obci Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53  zastoupenou ing. 

Petrem Martiňákem, starostou obce a STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Ostravská 

555/24, 737 01, Český Těšín, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Jiřím Vankátem. 

 

Bod 8 Členy výběrové komise na výběrové řízení akce Oprava místní komunikace Pila Ručka  

– KD Hájenka. p. Zbyněk Slanina,  Mgr.Tadeáš Grycz,  Ing.Luděk Kelecsény. 

 

Bod 9  Rozpočet sociálního fondu obce Horní Tošanovice na rok 2019 

 

 

Bere na vědomí: 

 

Bod 2  Rozpočtové opatření č.4/2019  

 

Bod 3  Závěrečný účet a celoroční hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018, 

včetně zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad 

 

 

 

Zamítá: 

 

Bod 7  Žádost Charity Český Těšín o spolufinancování služby domov pro seniory – středisko 

Charitní dům pro seniory Hnojník 

 

 

V Horní Tošanovice 12.8.2019                                                           

                                                                                                                    

 

 

 

 

Ing. Petr Martiňák 

                starosta obce 


