Zápis
z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice
konaného dne 16.12.2019
Přítomno: dle presenční listiny - 7 členů zastupitelstva obce, přítomni 4 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,15 hod.
Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová
Program jednání
1. Zahájení, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, b nového člena OZ
2. Projednání rozpočtu na rok 2020
3. Projednání střednědobého rozpočtového výhledu 2021 – 2023
4. Projednání rozpočtového opatření č.6,7/2019
5. Projednání smluv
6. Projednání finančních darů
7. Projednání smíru s Energie Pro
8. Diskuze, závěr

Ad 1.1 : Zasedání zahájil v 17,00 hod. a řídil starosta obce Ing.Petr Martiňák. Konstatoval,
že je přítomno šest členů zastupitelstva obce, jeden člen řádně omluven (příloha č.1). Deváté
zasedání ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 5.12.2019. Program jednání byl schválen
jednohlasně. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Volba návrhové komise pro návrh usnesení. Byla navržena komise ve složení : Mgr.
E.Finkeová, N.Soldanová, schváleno pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0. Ověřovateli zápisu byli
starostou navrženi: V.Čmiel, Z.Slanina, schváleno pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0
Starosta obce předložil rezignaci členky zastupitelstva obce Mgr.Štajgrové, zastupitelstvo
obce vzalo rezignaci na vědomí. Poté starosta obce vyzval p.Michálka, jakožto náhradníka ke
složení slibu. Po složení slibu obdržel p.Michálek osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce.
1.2: Následně starosta předložil námitky proti zápisu ze zasedání č.8., které vznesla
p.Soldanová. Členové zastupitelstva byli s námitkami obeznámeni, nikdo neměl další
připomínku, starosta obce nechal hlasovat o zamítnutí námitek k zápisu.
Hlasování: pro: 4, proti: 2 (p.Soldanová, p.Michálek), zdržel se: 1 (Mgr.Finkeová)
Následně starosta obce seznámil s možností pořízení zvukového záznamu ze zasedání, dotaz,
zda členové zastupitelstva s pořízením zvukového záznamu souhlasí.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Ad 2: Starosta obce předložil k projednání návrh rozpočtu na rok 2020, návrh rozpočtu byl
řádně vyvěšen, zastupitelé se s návrhem rozpočtu obeznámili (příloha č.2). Připomínky ani
návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.2: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok
2020 jako schodkový, dofinancování z vlastních prostředků na ZBÚ a z úvěru České
spořitelny a.s.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2 bylo schváleno.

Ad 3 Starosta obce předložil k projednání návrh střednědobého rozpočtového výhledu na
období 2021 – 2023. Diskuse ani jiné připomínky k tomuto bodu nebyly (příloha 3 ).
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3: zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
rozpočtový výhled na období 2021 - 2023
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0), Usnesení bod č.3 bylo schváleno.
Ad 4.1. : Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č. 6/2019, které schválil
20.11.2019 starosta obce. Zastupitelstvo obce nevyjádřilo žádné připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 4.1: zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6/2019 (viz příloha č. 4)
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 4.1 bylo schváleno.
4.2. : Účetní obce následně předložila k projednání rozpočtové opatření č. 7/2019.
Zastupitelstvo obce nevyjádřilo žádné připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 4.2: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2019 (viz příloha č. 5)
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 3.2 bylo schváleno.
Ad 5.1: Starosta obce předložil k projednání smlouvu o sběru a likvidaci odpadu kategorie
200 125 podle katalogového listu odpadu mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice
129, 739 53 zastoupenou ing. Petrem Martiňákem, starostou obce a TRAFIN OIL, a.s. se
sídlem Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava, PSČ: 710 00 zastoupená ve věcech technických
Martinem Veselým.
Zastupitelstvo obce nevyjádřilo žádné připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 5.1: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
sběru a likvidaci odpadu kategorie 200 125 podle katalogového listu odpadu mezi obcí Horní
Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53 zastoupenou ing. Petrem Martiňákem, starostou
obce a TRAFIN OIL, a.s. se sídlem Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava, PSČ: 710 00
zastoupená ve věcech technických Martinem Veselým.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 5.1 bylo schváleno.
Ad 5.2: Starosta obce předložil k projednání smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti ke stavbě „SEK Horní Tošanovice“ mezi obcí Horní Tošanovice, Horní
Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Pavlem Jochimem,
Hnojník č.272, 739 53 Hnojník, IČ: 68159790, zastoupený Tomášem Juroškem na základě
plné moci.
Mgr.Grycz poukázal na chybu ve smlouvě, cena je uvedena za bm. Členové zastupitelstva
vyjádřili souhlas se smlouvou, po doplnění správné ceny.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5.2: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě „SEK Horní Tošanovice“ mezi obcí Horní
Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a
Pavlem Jochimem, Hnojník č.272, 739 53 Hnojník, IČ: 68159790, zastoupený Tomášem
Juroškem na základě plné moci.
Hlasování: pro: 6, proti: 1 (Mgr.Grycz), zdržel se: 0, Usnesení bod č.5.2 bylo schváleno.
Ad 6.1 Starosta obce předložil k projednání žádost Svazu tělesně postižených ČR, z.s..
Hnojník o poskytnutí finančního daru na činnost v roce 2020 ve výši 2.000,- Kč. (příloha č.6 )
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6.1: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
Svazu tělesně postižených ČR, z.s. Hnojník ve výši 2.000,- Kč na činnost v roce 2020
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6.1 bylo schváleno.

Ad 6.2: Starosta obce předložil k projednání žádost o finanční dar ve výši 3.000,- Kč na
provozní náklady spojené s provozem záchranné stanice se sídlem Bartošovice 146, 742 54
na rok 2020 ( příloha č.7 ).
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6.2: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru záchranné stanici se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na činnost v roce 2020,
ve výši 3.000,- Kč
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení bod č.6.2 bylo schváleno.
Ad 6.3: Starosta obce předložil k projednání žádost rodičů MŠ v Horních Tošanovicích o
finanční dar pro děti ve výši 10.000,- Kč na akce pořádané v roce 2020 (Příloha č.8). V
diskusi k tomuto bodu vystoupili: Mgr.E.Finkeová, která požadovala konkretizaci akcí a
N.Soldanová, která akce vyjmenovala
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6.3: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru pro děti MŠ v Horních Tošanovicích na pořádané akce v roce 2020 ve výši
10.000,- Kč.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení bod č.6.3 bylo schváleno.
Ad 7: Starosta obce předložil k projednání návrh smíru mezi obcí Horní Tošanovice a
Energií Pro. Zastupitelé byli již obeznámeni s postupem obce od r. 2017, kdy Energie Pro
požadovala po obci úhradu za odebrané energie za r. 2016. Obec nebyla ve smluvním vztahu
s Energií Pro, ale s Energií pod kontrolou. Energie Pro dodávala energie pro obec
prostřednictvím Energie pod kontrolou. Obec Horní Tošanovice zaplatí vyfakturované částky
a smírem dojde k narovnání vztahu, Energie Pro nebude požadovat smluvní pokutu.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (p.Michálek) Usnesení bod č.7 bylo schváleno.
Ad 8: Diskuse
p.Philipp – vystoupil jako zmocněnec p.Philippové Hegrové s návrhem směny pozemku.
Obec Horní Tošanovice neoprávněně drží pozemky – antukové hřiště, Zastupitelstvu byl
předán návrh v písemné formě. Následně p. Philipp tlumočil žádost p.Philippové Hegrové,
aby obec nepoužívala foto zámku k reklamním účelům, a aby obec odstranila mobiliář
z pozemku u zámku, který vlastní p.Philippová.
Starosta obce – obec podnikla kroky k odkoupení uvedených pozemků, tyto dala zaměřit a
právník zastupující obec Horní Tošanovice učinil nabídku, ze strany p.Philippové Hegrové
žádná odezva.
Ing.Stoklásek – dotaz proč investor průmyslové zóny ustupuje v technických parametrech –
snížení hal, zmenšení zastavěné plochy
Starosta obce – neptal se investora proč
Mgr.Grycz – lepší podmínky při prodeji
p.Bartek – automobilka Hyundai nemá odbyt, pokud dojde ke změnám musí investor žádat o
nové územní rozhodnutí
Starosta obce – není to pravda, investor bude zřejmě žádat o změnu stavby před dokončením
p.Bartek – osobně navštívil firmu investora v Ostravě, tato firma lítala po celé republice

Starosta obce – firma investora nikdy nesídlila v Ostravě, starosta zajistil, co mu při minulém
zasedání uložilo zastupitelstvo obce – předal informace investorovi a domluvil termín
schůzky mezi investorem a občany Horních Tošanovic.
Ing.Stoklásek – dotaz, kdo bude zpracovávat studii o vlivech průmyslové zóny na život
v obci
Starosta obce – studii vyhotoví p.D.W.Novák
Ing.Stoklásek – proč nebylo řešeno v zastupitelstvu, kdo bude studii provádět
Starosta obce – bylo mu uloženo zastupitelstvem, aby zajistil adekvátní firmu nebo osobu,
která analýzu provede
Ing.Stoklásek – dotaz, zda se bude firma UBM výsledky analýzy řídit
p.Kubicová – dotaz, zda si osoba, která bude provádět analýzu vyžádala nějaké výstupy,
podklady
Mgr. Grycz – je to dostatečně fundovaná osoba, tvořila pro obec i strategický plán, jistě ví,
jak postupovat
Mgr. Finkeová – připomínka – do budoucna bude vhodné, aby se zastupitelé vyjadřovali
k jednotlivým krokům, které podniká starosta, co se týká schůzky s investorem i studie
Ing.Stoklásek – starosta byl pověřen zastupitelstvem, již to nemusí být v zastupitelstvu
řešeno, ale je to transparentnější
Dotaz – zda má obec zájem, aby zóna nebyla
Starosta obce – musí ctít zákon, včetně územního plánu, na rozdíl od pana Stokláska, který
může podnikat jiné kroky
p. Philipp – dotaz, zda zůstane zachována cesta přes zónu
Starosta obce – v zóně budou dvě komunikace, vedoucí přes celou zónu
Starosta obce – poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě i samotném průběhu vánoční
výstavy, byly velmi dobré ohlasy
Nejbližší akce – obecní ples, masopustní zabíjačka
Starosta obce obeznámil zastupitele i s problémem v rámci řešení přístavby k hasičské
zbrojnici – řešení zkrácená verze změny územního plánu.
Mgr. Finkeová – dotaz, zda na zamýšlenou akci bude dotace
Starosta obce – v příštím roce jistě vyjdou tituly k občanské vybavenosti, je potřeba, aby stát
dotace vyčerpal, je tedy reálná možnost získání dotace, proto musíme mít připraven záměr až
po stavební povolení
P.Soldanová – dotaz, zda je věž řešena samostatně
Starosta obce – ne, je součástí jednoho investičního záměru

Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva obce za dosavadní práci a popřál mnoho
štěstí, zdraví do nového roku 2020.
Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,15 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast.
V Horních Tošanovicích 16.12.2019
Zapsala: Slaninová J.

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Vladislav Čmiel

Ing.Petr Martiňák
starosta obce

…………………………….
Zbyněk Slanina

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE,
KONANÉHO DNE 16.12.2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Bod 2 Rozpočet obce Horní Tošanovice na rok 2020 jako schodkový, dofinancování
z vlastních prostředků na ZBÚ a z úvěru České spořitelny a.s.
Bod 3 Střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 - 2023
Bod 4.2 Rozpočtové opatření č.7/2019
Bod 5.1 Smlouvu o sběru a likvidaci odpadu kategorie 200 125 podle katalogového listu
odpadu mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing.
Petrem Martiňákem, starostou obce a TRAFIN OIL, a.s. se sídlem Kopeční 1009/12, Slezská
Ostrava, 710 00, zastoupená ve věcech technických Martinem Veselým
Bod 5.2 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě „SEK Horní
Tošanovice“ mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing.
Petrem Martiňákem, starostou obce a Pavlem Jochimem se sídlem Hnojník 272, 739 53,
Hnojník v zastoupení Tomášem Juroškem na základě plné moci ze dne 15.8.2016, se sídlem
Na Rozmezí 508, 739 32 Horní Datyně
Bod 6.1 Finanční dar ve výši 2000,- Kč na činnost místní organizace Svazu tělesně
postižených v Hnojníku na činnost v roce 2020
Bod 6.2 Finanční dar ve výši 3.000,- Kč Záchranné stanici a Domu přírody Poodří, se sídlem
Bartošovice na činnost v roce 2020
Bod 6.3 Finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro děti MŠ na pořádané akce konané v roce 2020
Bod 7 Návrh soudního smíru mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53
zastoupenou Mgr. Jiřím Janíkem, advokátem, ev.č. ČAK 15843, se sídlem Lidická 613,
Frýdek-Místek, 738 01 a Energii Pro s.r.o. se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, Praha 8,
180 00 zastoupenou JUDr.Valerii Vodičkovou, advokátkou, č. registrace u ČAK 9569 se
sídlem Vodičkova 40, Praha 1, 110 00
bere na vědomí:
Bod 1.1 rezignaci Mgr. Marie Štajgrové na mandát člena zastupitelstva obce Horní
Tošanovice v souladu s § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Bod 4.1 rozpočtové opatření č.6/2019
Zastupitelstvo obce Horní Tošanovice prohlašuje za člena zastupitelstva obce Horní
Tošanovice dle §56 odst. 1 a 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na uprázdněný mandát náhradníka
z kandidátní listiny volební strany Za zdravé zemědělské Tošanovice pana Petra Michálka
V Horních Tošanovicích 16.12.2019
Ing. Petr Martiňák, starosta obce

