Zápis
z 8. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice
konaného dne 23.9.2019
Přítomno: dle presenční listiny - 8 členů zastupitelstva obce (příl.č.1), přítomni 4 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,50 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 zasedání
2. Projednání rozpočtového opatření č.5/2019
3. Projednání smluv
4. Projednání finančních darů
5. Projednání cenové nabídky – projekt chodník (podél silnice II/648)
6. Projednání zásad pro poskytování cestovních náhrad
7. Revokace usnesení 7/2019, bod č.9
8. 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. Osmé zasedání ZO
bylo řádně svoláno a vyhlášeno 12.9.2019. Program jednání byl schválen 8 hlasy pro.
Volba návrhové komise pro návrh usnesení. Byla navržena komise ve složení: Vladislav
Čmiel, Mgr.Tadeáš Grycz schváleno pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byli
starostou navrženi: Martin Hrabinský, Nela Soldanová schváleno pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Námitky proti zápisu ze zasedání č. 7 nebyly vzneseny.
Ad 2: Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č. 5/2019. V diskusi
vystoupila Mgr. Finkeová s dotazem, nakolik obec finančně zatěžuje ISNO. Účetní obce
vysvětlila, že jistý nárůst výdajů na svoz odpadů je, ale je to v souladu se záměrem obce
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření
č.5/2019
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 2: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2019 (viz příloha 2)
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 2 bylo schváleno.
Ad 3.1: Starosta obce předložil k projednání smlouvu č.0495411169 o přijetí úvěru od
České spořitelny ve výši 6 milionů Kč na částečné financování akce „Sociální bydlení v obci
Horní Tošanovice“. Starosta osvětlil podmínky smlouvy, kterou měli zastupitelé k dispozici.
V diskusi vystoupila p. Soldanová s dotazem, zda nejsou sankce za předčasné splacení úvěru.
Odpověď: úvěr bude splacen až po vyúčtování investiční akce a po obdržení dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.1: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
úvěru č. 0495411169 ve výši 6 milionů Kč mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha
4,Olbrachtova 1929/62 a obcí Horní Tošanovice , zastoupenou starostou ing. Petrem
Martiňákem
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.1 bylo schváleno.

Ad 3.2 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o dílo oprava místní komunikace
„Horní Tošanovice – obnova místní komunikace MK11“ č.S20-37-0087 mezi obcí Horní
Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a SWIETELSKY
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60,620 00 Brno,
zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu, Ing. Michalem
Slaninou, ředitel oblasti (na základě plné moci), Ing.Ondřejem Matušem, vedoucí
odd.přípravy s a kalkulací (na základě plné moci) a Janou Bezděkovou, technik odd. přípravy
a kalkulací (na základě plné moci).
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.2: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
dílo „Oprava místní komunikace v obci Horní Tošanovice“ č.S20-37-0087 mezi obcí Horní
Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a SWIETELSKY
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60,620 00 Brno,
zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu, Ing. Michalem
Slaninou, ředitel oblasti (na základě plné moci), Ing.Ondřejem Matušem, vedoucí
odd.přípravy a kalkulací (na základě plné moci) a Janou Bezděkovou, technik odd. přípravy a
kalkulací (na základě plné moci).
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.2 bylo schváleno.
Ad 3.3: Starosta obce předložil k projednání smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu ČOV
ve vztahu k služebnému pozemku ve prospěch oprávněného. Ev.č.smlouvy
SL06092019/HTOS mezi obcí Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou
starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Master IT Technologies a.s., se sídlem Výstavní
1928/9, Ostrava, 702 00, zastoupená Radkem Kantorem, členem představenstva. Žádné
připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.3: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
zřízení služebnosti pro stavbu ČOV ve vztahu k služebnému pozemku ve prospěch
oprávněného. Ev.č.smlouvy SL06092019/HTOS mezi obcí Horní Tošanovice 129, 739 53 p.
Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Master IT Technologies a.s.,
se sídlem Výstavní 1928/9, Ostrava, 702 00, zastoupená Radkem Kantorem, členem
představenstva. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (Mgr.M.Štajgrová), Usnesení bod
č.3.3 bylo schváleno.
Ad 3.4: Starosta obce předložil k projednání smlouvu o nájmu lavičky s opěradlem a erby
obcí Strečno a Horní Tošanovice mezi obcí Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník
zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a obcí Strečno Sokolská 487, 013 24
Strečno zastoupenou Bc. Dušanem Štadánim, starostou obce.
Žádné připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.4: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
nájmu lavičky s opěradlem a erby obcí Strečno a Horní Tošanovice mezi obcí Horní
Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a
obcí Strečno Sokolská 487, 013 24 Strečno zastoupenou Bc. Dušanem Štadánim, starostou
obce. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (Mgr.M.Štajgrová), Usnesení bod č.3.4 bylo
schváleno.
Ad 4.1: Starosta předložil členům zastupitelstva obce žádost o finanční dar paní A.V.
v důsledku těžké životní situace, vybavení nového rodinného domu. Mgr.M.Štajgrová navrhla
finanční částku ve výši 80 tis.Kč. Zastupitelé tento návrh na finanční dar podpořili.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4.1: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 80.000,- Kč paní A.V. v důsledku tíživé životní situace na vybavení
nového rodinného domu.

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 , Usnesení bod č.4.1 bylo schváleno.
Ad 4.2: Následující žádost předložil starosta od Slezské diakonie v Komorní Lhotce,
středisko Sarepta Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 151. Jedná se o žádost na příspěvek k
financování nákladů v r.2019. Starosta navrhnul částku 10.000,- Kč na obyvatele, bývalého
občana obce Horní Tošanovice
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4.2: zastupitelstvo obce schvaluje finanční
příspěvek ve výši 10.000,- Kč/obyvatele Slezské diakonii v Komorní Lhotce, středisko
Sarepta Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 151 na financování nákladů v r.2019 Hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4.2 bylo schváleno.
Ad 4.3: Starosta obce předložil k projednání finanční dar na vítání občánků, které se koná
12.10.2019 ve výši 2.000,- Kč / dítě.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4.3: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000,- Kč/dítě na vítání občánků. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel
se: 2 (Soldanová N., Mrg.Štajgrová), Usnesení bod č.4.3 bylo schváleno.
Ad 5: Starosta obce obeznámil členy zastupitelstva s výzvou k výběru firmy na zpracování
dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provádění stavby, na výstavbu
chodníků podél silnice II/648 v obci Horní Tošanovice. Osloveny byly dvě firmy – 1) Kamaro
Projekt, Horní Tošanovice 160, 739 53, zastoupena Ing.Kateřinou Čechákovou a 2) Ing.
Martin Swiatek, Dolní Marklovice 392, 735 72, Petrovice u Karviné . Nejnižší cena - nabídka
fa Kamaro Projekt, Horní Tošanovice 160 - 155 tis. Kč, termín zhotovení projektu včetně
stavebního povolení k 10/2020. V diskusi vystoupila Mgr.E.Finkeová s dotazem, jak bude
řešena voda na chodníku, starosta – na okolní zatravněný terén.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5: zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy
Kamaro Projekt, Horní Tošanovice 160, 739 53, zastoupena Ing.Kateřinou Čechákovou –
zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provádění
stavby, na výstavbu chodníků podél silnice II/648 v obci Horní Tošanovice
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5 bylo schváleno.
Ad 6: Starosta obce vysvětlil nutnost schválit zásady pro poskytování cestovních náhrad
členům zastupitelstva obce. Žádné dotazy ani připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6: zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro
poskytování cestovních náhrad zastupitelům obce dle platného zákoníku práce. Hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6 bylo schváleno.
Ad 7: Na doporučení dílčího auditu hospodaření obce navrhnul starosta revokovat usnesení
č.7/2019, bod č.9, schválení rozpočtu sociálního fondu. Doporučení auditorů – výdaje
benefitů pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstev obci lze řešit přímo z rozpočtu obce,
nemusí se k tomuto účelu zřizovat sociální fond.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.7: zastupitelstvo obce revokuje usnesení
č.7/2019, bod č.9. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.7 bylo schváleno.
Ad 8: Diskuse:
Starosta obce – čipování psů, starosta poskytnul základní informaci, která ůjde k občanům.
Ve Stonávce bude článek a na stránkách obce bude také zveřejněna informace směrem
k majitelům psů. Čipování psů projednáno s veterinářem MVDr.Sušovským, opět zákon není
dotažen, není povinná centrální registrace čipovaných psů.

Mgr.Štajgrová – dotaz, zda bude poskytnut příspěvek na čipování
Starosta obce – příspěvek na čipování psů nebude poskytován
Starosta obce – poděkování za přípravu, organizaci a hladký průběh dožínek 2019
p.N.Soldanová – dotaz na pozemek, ohledně příjezdu k obecnímu úřadu, kolem panelových
domů
Starosta obce – je v řešení se Státním pozemkovým úřadem
p.Karas M. – dotaz, proč byly dány dotace do obecního úřadu, když tu bude plastikárna, ať
se vyjádří rada obce
p.Karas M. – dotaz na možné napojení rodinných domů potrubí dešťové vody na potrubí,
které je v místní komunikaci probíhající zástavbou za obecním úřadem a zda budou obrubníky
u místní komunikace v zástavbě z obou stran
Starosta obce – nebude možnost se napojit, obrubníky budou pouze z jedné strany místní
komunikace
p.Stoklásek P. – dotaz, zda obec za celou dobu jednání o průmyslové zóně v Horních
Tošanovicích dala zpracovat studii o dopadech této zóny, jak pozitivních , tak negativních na
prostředí, život lidí v obci, je vydáno stavební povolení, zóna se nabízí k prodeji
Starosta obce – v roce 2017 se tvořil strategický plán obce, který toto zohledňuje, občané
neprojevili zájem se do jednání zapojit
p.Stoklásek dotaz – proč se na webovských stránkách obce nevytvořila samostatná záložka
Průmyslová zóna
p.Slaninová J. – dotaz k p.Stokláskovi, proč s tímto nápadem nepřišel již před deseti lety
p.Stoklásek – nemyslel, že to bude potřeba
Starosta obce – jednání ohledně zóny probíhá 13 let, občané informace mají k dispozici,
mohou přijít kdykoliv, nic neprobíhá skrytě
p.Stoklásek P. – navrhuje zpracování studie dopad průmyslové zóny nebo 200 rodinných
domů na životní prostředí a život v obci, připojila se p.Soldanová N., Mgr.Štajgrová
p.Stoklásek – dotaz, zda starosta obce vstoupil do jednání s investorem
Starosta obce a místostarosta obce - možnost zpracování studie
Starosta obce – bylo mu řečeno p.Kubicovou přes p. Soldanovou, že je zasílán dopis
investorovi a jednání zatím nedomlouval
p.Karas – návrh vytěžit z jednání s investorem co nejvíce pro obec
Starosta obce - vstoupí do jednání s investorem
p.Stoklásek – dotaz, zda bude tato informace zveřejněna na obecních stránkách
Starosta obce - ano
V diskusi k průmyslové zóně vystoupili také p.Čmiel V., p.Kubicová J., p.Bartek S.,
Mgr.Finkeová, Mgr.Grycz

Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,50 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast.
V Horních Tošanovicích 23.9.2019
Zapsala: Jarmila Slaninová
Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Martin Hrabinský

Ing.Petr Martiňák
starosta obce

…………………………….
Nela Soldanová

USNESENÍ ZE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE
KONANÉHO DNE 23.9.2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Bod 2. Rozpočtové opatření č.5/2019
Bod 3.1 Smlouvu o úvěru č.0495411169 ve výši 6 milionů Kč mezi obcí Horní Tošanovice,
Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem Martiňákem, starostou obce a
Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00
Bod 3.2 Smlouvu o dílo č.S20-37-0087 „Horní Tošanovice – obnova místní komunikace
MK11“ mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing.
Petrem Martiňákem, starostou obce a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby Morava se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno zastoupenou Bc. Vladimírem
Lesovským, vedoucí odštěpného závodu, Ing. Michalem Slaninou, ředitel oblasti (na základě
plné moci), Ing.Ondřejem Matušem, vedoucí odd. přípravy s a kalkulací (na základě plné
moci) a Janou Bezděkovou, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)
Bod 3.3. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě Č.SL 06092019/HTOS mezi obcí
Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem Martiňákem,
starostou obce a společností Master IT Technologies a.s. se sídlem Výstavní 1928/9, Ostrava,
702 00, zastoupenou Radkem Kantorem, členem představenstva
Bod 3.4 Smlouvu o nájmu Lavičky s opěradlem a erby obcí Strečno a Horní Tošanovice mezi
obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53 zastoupenou ing. Petrem Martiňákem,
starostou obce a obcí Strečno Sokolská 487, 013 24 Strečno zastoupenou Bc. Dušanem
Štadánim, starostou obce
Bod 4.1 Finanční dar ve výši 80 tis. Kč Aleně Venglařové, Horní Tošanovice 105 v důsledku
tíživé životní situace na vybavení nového rodinného domu.
Bod 4.2 Finanční dar ve výši 10 tis. Kč/ obyvatele, bývalého občana Horních Tošanovic
Slezské diakonii, SAREPTA Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 210, 739 53 na financování
nákladů v r. 2019
Bod 4.3
Kč/dítě

Finanční dar na vítání nových občánků obce Horní Tošanovice ve výši 2 000,-

Bod 5 Cenovou nabídku firmy Kamaro Projekt, zastoupenou Ing.Kateřinou Čechákovou,
Horní Tošanovice 160, 739 53, zpracování dokumentace pro společné povolení a
dokumentace pro provádění výstavby chodníků podél silnice II/648 v obci Horní Tošanovice.
Bod 6 Zásady poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce dle platného
zákoníků práce

Zastupitelstvo obce revokuje:
Bod 9. usnesení ze 7. zastupitelstva obce Horní Tošanovice ze dne 12.8.2019 - Rozpočet
sociálního fondu obce Horní Tošanovice na rok 2019.
V Horní Tošanovice 23.9.2019
Ing. Petr Martiňák
starosta obce

