Zápis
z 3. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice
konaného dne 17.12.2018
Přítomno: dle presenční listiny - 8 členů zastupitelstva obce ( příl.č.1), přítomni 4 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,05 hod.
Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová
Program jednání
1. Zahájení, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Projednání rozpočtového opatření č.7/2018
3. Projednání rozpočtu na rok 2019, střednědobého rozpočtového výhledu 2020 - 2022
4. Projednání smluv
5. Projednání finančních darů
6. Projednání žádosti o dotaci
7. Diskuze, závěr
Ad 1.1 : 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. Třetí zasedání ZO
bylo řádně svoláno a vyhlášeno 6.12.2018. Program jednání byl schválen jednohlasně.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Volba návrhové komise pro návrh usnesení. Byla navržena komise ve složení : Mgr.
E.Finkeová, N.Soldanová, schváleno pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0. Ověřovateli zápisu byli
starostou navrženi: M.Hrabinský, Z.Slanina, schváleno pro: 7 , proti: 0, zdržel se: 1
(Mgr.M.Štajgrová).
Námitky proti zápisu ze zasedání č.2 nebyly vzneseny.
Ad 2. : Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č. 7/2018. Zastupitelstvo
obce nevyjádřilo žádné připomínky. Mgr. M. Štajgrová vystoupila v diskusi k tomuto bodu.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 2: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2018 (viz příloha č. 2)
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ( Mgr. M.Štajgrová), Usnesení bod č. 2 bylo
schváleno.
Ad 3.1:
Starosta obce předložil k projednání návrh rozpočtu na rok 2019, návrh
rozpočtu byl řádně vyvěšen, zastupitelé se s návrhem rozpočtu obeznámili ( příloha 3 ).Změna
v rozpočtu, realizace zakoupení osobního automobilu Hyundai již v tomto roce. V diskusi
k tomuto bodu vystoupila Mgr. Finkeová, další připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.1: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na
rok 2019 jako schodkový, dofinancování z vlastních prostředků na ZBÚ
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.1 bylo schváleno.
3.2
Starosta obce předložil k projednání návrh střednědobého rozpočtového výhledu na
období 2020 – 2022. Diskuse ani jiné připomínky k tomuto bodu nebyly (příloha 4 ).
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.2: zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
rozpočtový výhled na období 2020 - 2022
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (Mgr.M.Štajgrová), Usnesení bod č.3.2 bylo
schváleno.

Ad 4.1 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby zařízení distribuční soustavy č. IV-12-8001230/VB/010,
mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem
Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874//, Děčín – Podmokly, 405 02
zastoupená Ing. Luďkem Hajdou, na základě plné moci.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4.1: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby zařízení distribuční
soustavy č. IV-12-8001230/VB/010 mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129,
zastoupenou starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874//, Děčín – Podmokly, 405 02 zastoupená Ing. Luďkem Hajdou, na základě plné
moci Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (Mgr.M.Štajgrová). Usnesení bod č.4.1 bylo
schváleno.
Ad 4.2 Starosta obce předložil k projednání Kupní smlouvu o koupi osobního motorového
vozidla Hyundai Tucson mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou
starostou obce Ing. Petrem Martiňákem (kupující) a Hyundai LXM Motors s.r.o. se sídlem
Revoluční 2108/108, 741 01 Nový Jičín (prodávající).
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4.2: zastupitelstvo obce schvaluje Kupní
smlouvu o koupi osobního motorového vozidla Hyundai Tucson mezi obcí Horní
Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a
Hyundai LXM Motors s.r.o. se sídlem Revoluční 2108/108, 741 01 Nový Jičín.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (Mgr.M.Štajgrová), Usnesení bod č.4.2 bylo
schváleno.
Ad 5.1: Starosta obce předložil k projednání žádost rodičů MŠ v Horních Tošanovicích o
finanční dar pro děti ve výši na pořádané v roce 2019 (Příloha č.5). V diskusi k tomuto bodu
vystoupili: Mgr.E.Finkeová, N.Soldanová
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5.1: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru pro děti MŠ v Horních Tošanovicích na pořádané akce v roce 2019 ve výši
8.000,- Kč.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení bod č.5.1 bylo schváleno.
Ad 5.2 Starosta obce předložil k projednání žádost Senior Clubu Tošanovice, o.s., Dolní
Tošanovice o poskytnutí finančního daru na činnost v roce 2019. (příloha č.6). Výše
finančního daru v žádosti činí 5.000,- Kč, zastupitelé vyjádřili souhlas.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5.2: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
Senior Clubu Tošanovice, o.s., Dolní Tošanovice ve výši 5.000,- Kč na činnost v roce 2019
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5.2 bylo schváleno.
Ad 5.3 Starosta obce předložil k projednání žádost Svazu tělesně postižených ČR, z.s..
Hnojník o poskytnutí finančního daru na činnost v roce 2019 ve výši 2.000,- Kč. (příloha č.7 )
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5.3: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
Svazu tělesně postižených ČR, z.s. Hnojník ve výši 2.000,- Kč na činnost v roce 2019
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5.3 bylo schváleno.
Ad 5.4: Předsedající předložil k projednání žádost o poskytnutí finančního daru TJ
Tošanovice ve výši 70.000,- Kč na činnost pro rok 2019. Zastupitelé vyjádřili souhlas.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 5.4.: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
TJ Tošanovice ve výši 70.000,- Kč na činnost v roce 2019.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 5.4 bylo schváleno.

Ad 6: Zastupitelstvo obce Horní Tošanovice projednalo žádost o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na podporu obnovy místních komunikací na rok 2019, upřesnění – jedná se o
úsek od KD Hájenka směr Hnojník.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6: zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na podporu obnovy místních komunikací na rok 2019
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6 bylo schváleno.

Ad 7: Diskuse
Starosta obce – bude probíhat 3.kolo kotlíkových dotací, ještě nejsou upřesněny podmínky ze
strany MSK, 21.1.2019 se starosta zúčastní semináře k této problematice
p.J.Pavelka – připomínka, že u p. Žuka A. je v těsné blízkosti sloupu el.vedení propadlina
v terénu, neustále se v ní drží voda a podemílá místní komunikaci, je potřeba situaci řešit.
Starosta obce – v nejbližší době zajde na místo a bude ve spolupráci s p.Voznicou řešit
Ing.Čechák R. – vystoupil s příspěvkem ohledně pozemkových úprav, kontaktoval p.
Skotnicu ze Státního pozemkového úřadu, vhodné domluvit schůzku
- dotaz na postup prací na informátoru pro občany, bylo by vhodné vložit informace o
změnách ve vodním zákoně
Mgr.T.Grycz – sdělil, že informátor se tvoří
Starosta se vyjádřil, že zatím není vhodný dotační program na ČOV, je potřeba řešit odpadní
vody plošně v celé obci.
Starosta obce – poděkování za organizaci a zajištění hladkého průběhu vánoční výstavy.
Poděkoval všem členům zastupitelstva obce za dosavadní práci a popřál mnoho štěstí, zdraví
do nového roku 2019.
Pracovní schůzka zastupitelstva obce – 7.1.2019 v 16,30 hod.
Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,05 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast.
V Horních Tošanovicích 17.12.2018
Zapsala: Slaninová J.

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Martin Hrabinský

Ing.Petr Martiňák
starosta obce

…………………………….
Zbyněk Slanina

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE
KONANÉHO DNE 17.12.2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Bod 2.

Rozpočtové opatření č.7 obce Horní Tošanovice

Bod 3.1 Rozpočet obce Horní Tošanovice na rok 2018 jako schodkový, dofinancování
z vlastních prostředků na ZBÚ
Bod 3.2 Střednědobý rozpočtový výhled obce Horní Tošanovice na období 2020 - 2022
Bod 4.1 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.IV-12-8001230/VB/010 mezi obcí Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou
starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02 zastoupenou na základě pověření Ing. Luďkem Hajdou
Bod 4.2 Kupní smlouvu o koupi osobního motorového vozidla Hyundai Tucson mezi obcí
Horní Tošanovice zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem (kupující) a Hyundai
LXM Motors s.r.o. Revoluční 2108/108, 74101 Nový Jičín (prodávající)
Bod 5.1

Finanční dar ve výši 8000,- Kč pro děti MŠ na pořádané akce konané v roce 2019

Bod 5.2 Finanční dar ve výši 5000,- Kč na činnost Senior Clubu Tošanovice, o.s. pro rok
2019
Bod 5.3 Finanční dar ve výši 2000,- Kč na činnost místní organizace Svazu tělesně
postižených v Hnojníku na činnost v roce 2019
Bod 6
Podání žádosti o dotaci na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
z dotačního titulu č.117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova u podprogramu dotačního
titulu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci: „Obnova místní
komunikace č.10 a 11 ke kulturnímu domu Hájenka“.
V Horních Tošanovicích 17.12.2018
Ing. Petr Martiňák
starosta obce

