
Zápis 

z 10. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 10.2.2020 

 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  9 členů zastupitelstva obce,  přítomno 7 občanů 

Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,35 hod. 

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová 

 

 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu 

2. Projednání smluv 

3. Projednání finančních darů 

4. Projednání podání žádosti o dotaci na projekt Multifunkční hřiště s umělým povrchem 

5. Projednání zásad na poskytování benefitů zaměstnancům obce a uvolněným 

zastupitelům 

6. Diskuze,  závěr 

 

 

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

že je přítomno devět členů zastupitelstva obce (příloha č.1). Desáté zasedání  ZO bylo řádně 

svoláno a vyhlášeno 30.1.2020. Program jednání byl schválen jednohlasně. Hlasování: pro: 9, 

proti: 0, zdržel se: 0 

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

E.Finkeová, P.Michálek, schváleno pro: 9 , proti: 0, zdržel se: 0. Ověřovateli zápisu byli 

starostou navrženi: M.Hrabinský, Z.Slanina, schváleno pro: 9 , proti: 0, zdržel se: 0  

Program zasedání schválen jednohlasně. 

 

Ad 2.1: Předsedající  předložil k projednání Příkazní smlouvu č.SML-Z-M-20-023  na 

poskytování poradenských, analytických a konzultačních služeb, tzv. zajištění realizačního 

managementu k projektu „Sociální bydlení v obci Horní Tošanovice“ mezi Deregio Tender 

s.r.o., IČ 02122855, se sídlem Viniční 2270/160, Brno - Židenice, zastoupeno ing.Janem 

Ševčíkem, jednatelem a Obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou ing. Petrem Martiňákem. Členové zastupitelstva obce vyjádřili se smlouvou souhlas.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2.1: zastupitelstvo obce schvaluje příkazní 

smlouvu č.SML-Z-M-20-023  na poskytování poradenských, analytických a konzultačních 

služeb, tzv. zajištění realizačního managementu k projektu „Sociální bydlení v obci Horní 

Tošanovice“ mezi Deregio Tender, s.r.o., se sídlem Viniční 2270/160, Brno - Židenice, 

zastoupeno ing.Janem Ševčíkem, jednatelem a Obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 

129, zastoupenou starostou ing. Petrem Martiňákem. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.1 bylo schváleno. 

 

2.2: Starosta obce předložil k projednání smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

k vedení veřejné komunikační sítě na části pozemku parc.číslo 98/12, 98/14, 118/2, 124/10, 

130/2  a 754/1 k.ú. Horní Tošanovice, dle GP č. 1346-10/2019 ze dne 5.2.2019  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 rozmezí 508, 739 32 Vratimov-Horní Datyně, IČO 052844571, na 

základě plné moci.  Žádné připomínky.  



Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2.2: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k vedení veřejné komunikační sítě na části pozemku 

parc.číslo 98/12, 98/14, 118/2, 124/10, 130/2  a 754/1 k.ú. 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 rozmezí 508, 739 32 Vratimov-Horní Datyně, IČO 052844571, na základě plné 

moci. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.2 bylo schváleno. 

 

2.3 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu č.IE-12-8007229/003  o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Horní Tošanovice-kabel VN 

1263, IE-12-8007229“  mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupena 

firmou   ENPRO Energo s.r.o., IČ 28628250, Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí, 757 01, 

zastoupena Kateřinou Janotovou na základě plné moci.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2.3: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.IE-

12-8007229/003 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby „Horní Tošanovice-kabel VN 1263, IE-12-8007229“ mezi obcí Horní Tošanovice, 

Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce, 

a.s., IČ 24729035, zastoupena firmou   ENPRO Energo s.r.o., IČ 28628250, Sokolská 137/45, 

Valašské Meziříčí, 757 01, zastoupena Kateřinou Janotovou na základě plné moci. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.3 bylo schváleno. 

 

2.4 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu  o   zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-8016239/2, Horní Tošanovice, parc.č.345/12 mezi obcí Horní Tošanovice, Horní 

Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., 

IČ 24729035, zastoupena firmou  Ing.Martin Barteček, Na Výsluní 2008, Frýdek – Místek na 

základě plné moci č.PM/II-225/2019.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.2.4: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu  o   

zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016239/2, Horní Tošanovice, parc.č.345/12 

mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem 

Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupena firmou  Ing.Martin Barteček, 

Na Výsluní 2008, Frýdek – Místek na základě plné moci č.PM/II-225/2019.  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.4 bylo schváleno. 

 

Ad 3.1: Předsedající předložil k projednání žádost (příloha č.3) o poskytnutí finančního daru 

TJ Tošanovice, IČ 60783834, zastoupena předsedou p. T. Bělíkem ve výši 70.000,- Kč na 

činnost pro rok 2020. V diskusi k tomuto bodu vystoupila Mgr.Finkeová s dotazem jaký je 

počet mladých fotbalistů v TJ . 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 3.1.: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí 

finančního daru TJ Tošanovice, IČ 60783834, zastoupena předsedou p. T. Bělíkem ve výši 

70.000,- Kč na činnost pro rok 2020. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 3.1 bylo schváleno. 

 

Ad 3.2: Starosta obce předložil k projednání žádost (příloha č.4) Českého svazu včelařů, z.s. 

ZO Hnojník, IČ 63699363, zastoupený p.B.Kokotkem o finanční dar na činnost organizace 

v roce 2020, výše příspěvku 3.000,- Kč. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.2: zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí 

finančního  daru ve  výši 3.000,- Kč Českému svazu včelařů, z.s., ZO Hnojník, IČ 63699363, 

zastoupenému p.B.Kokotkem na činnost organizace v roce 2020 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 , Usnesení bod č.3.2 bylo schváleno. 



 

3.3 Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se schválením poskytnutí finančního 

příspěvku mezi Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem Průmyslová zóna 

Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty ve výši 75 tisíc Kč – Dožínky 40 tis.Kč, 

Zájezd občanů 10 tis. Kč a Společný projekt „ Přírodní koutek pro naše nejmladší děti“ 25 tis. 

Kč 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.3.3: zastupitelstvo obce schvaluje přijetí 

finančního příspěvku od Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem Průmyslová 

zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty ve výši 75 tis. Kč, a zároveň pověřuje 

starostu obce ing. Petra Martiňáka k podpisu smlouvy.  Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 

0, Usnesení bod č.3.3 bylo schváleno. 

 

Ad 4) Starosta obce předložil k projednání podání žádosti o dotaci na projekt Multifunkční 

hřiště s umělým povrchem z dotačního titulu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst 

aktivního a pasivního odpočinku podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 

2020. Obec Horní Tošanovice bude spolufinancovat tento projekt vlastním podílem 

z rozpočtu obce. Zastupitelé obce byli již s projektem obeznámeni. Žádost o dotaci 

administruje firma Timoris Projekt a.s. a zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy s firmou Timoris Projekt a.s. 

Diskuse k tomuto bodu: Mgr. Finkeová dotaz na užívání hřiště 

Starosta obce – hřiště bude veřejně přístupné 

p.Michálek – dotaz na termín dotace, kdy bude známo, jestli nám byla přiznána 

Starosta obce – květen – červen 2020, realizace v letošním roce (červenec – září) 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.4: zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o 

dotaci na projekt Multifunkční hřiště s umělým povrchem z dotačního titulu 117D8210H – 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova MMR 2020, souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu 

z rozpočtu obce a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou Timoris Projekt a.s. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4 bylo schváleno. 

 

Ad 5) Starosta obce předložil k projednání zásady na poskytování benefitů zaměstnancům 

obce a uvolněným zastupitelům. Členové zastupitelstva měli možnost se s materiálem 

seznámit, nevyjádřili žádné připomínky. 

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

poskytování benefitů zaměstnancům obce a uvolněným zastupitelům. Hlasování: pro: 9, proti: 

0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5 bylo schváleno. 

 

 

Ad 6): Diskuse 

Starosta obce vyzval ing. R. Čecháka k představení projektu „Chodník podél silnice 

II/648 v Horních Tošanovicích“, kdy ing. Čechák projekt představil z hlediska celkového 

umístění v terénu, z hlediska technických možností, vlastnických práv, řešení zastřešení 

autobusové zastávky a nastínil i možnost jednání se zástupcem SÚS Frýdek – Místek 

k dořešení křižovatky v rámci celého projektu. 

Mgr.Finkeová: dotaz, zda chodník zasáhne do prostoru zahrad před panelovým domem. 

Ing. Čechák – celý chodník bude umístěn v terénu před oplocením jak panelového domu, tak i 

jednotlivých rodinných domů. 

p.Soldanová – vyjádřila nesouhlas s variantou 3., kdy je chodník umístěn pod úrovní 

komunikace II/648 



Ing.Čechák – chodník bude realizován 3 m od komunikace, dostatečný prostor 

Starosta obce – vyzval ing.Čecháka, aby spočítal cenu jednotlivých variant umístění 

chodníku 

Koordinační situační výkres k projektu „Chodník podél silnice II/648 v Horních 

Tošanovicích“ je připraven na obecním úřadě v Horních Tošanovicích k nahlédnutí 

všem zájemcům. 

 

p.Soldanová – pozvala starostu a místostarostu na dětský karneval 

 

Starosta obce –  nejbližší akce: masopustní zabíjačka 29.2.2020, sportovní odpoledne 

14.3.2020 

 

Starosta obce – podal členům zastupitelstva informaci o možnosti získání dotace na Dožínky 

2020, součástí bude řezbářské sympozium 

Ing.Kelecsény – dotaz k čemu je dobrá studie, která se zpracovává ohledně dopadů 

průmyslové zóny na obec Horní Tošanovice, i v případě, že bude výsledek negativní pro obec. 

Proč se s tím přichází až nyní. 

 

Starosta obce – byl osloven na 8. zasedání částí občanů a zastupitelů, aby se tato studie 

vytvořila, bude hotova do konce února 2020, zároveň byla domluvena veřejná schůzka 

s investorem průmyslové zóny Horní Tošanovice. Ta proběhne v březnu 2020, občané budou 

informováni o termínu. 

 

Mgr. Finkeová – na dotaz ing. Kelecsényho, nikoho dříve tato myšlenka nenapadla 

 

Ing.Čechák – ať bude výsledek studie pozitivní nebo negativní, je spíše potřeba z toho vybrat 

záležitosti, které může investor ve svém záměru změnit ve prospěch obce a občanů 

 

Ing.Kelecsény – investor nebude mít zájem něco měnit, má investiční záměr 

 

p.Kubicová – věří, že dojde ke změně totální 

 

Starosta obce – je potřeba využít výsledky studie pro další jednání s investorem 

 

 

Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,35 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast. 

 

 

V Horních Tošanovicích 10.2.2020 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

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

         Martin Hrabinský       Zbyněk Slanina 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

    starosta obce 

 



USNESENÍ  Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 10.2.2020 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

 

Bod 2.1 Příkazní smlouvu č.SML-Z-M-20-023 o zajištění realizačního managementu projektu 

„Sociální bydlení v obci Horní Tošanovice“ mezi obcí Horní Tošanovice, zastoupenou 

starostou ing.Petrem Martiňákem a  Deregio Tender, IČ 02122855, s.r.o. se sídlem: 61500 

Brno – Židenice, Viniční 2270/160 zastoupená Ing. Janem Ševčíkem, jednatelem. 

 

Bod 2.2 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k komunikačnímu vedení dle GP č. 

1346-10/2019 ze dne 5.2.2019 mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53  

zastoupenou ing. Petrem Martiňákem, starostou obce a Pavlem Jochimem, IČ 68159790, 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 Vratimov - Horní Datyně. 

 

Bod 2.3 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohoda o 

umístění stavby č. IE-12-8007229/003 „Horní Tošanovice-kabel VN 1263, IE-12-8007229“ 

mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem 

Martiňákem, starostou obce a ČEZ Distribucí a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 zastoupena na základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., IČ 

28628250, se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, 757 01, zastoupená na základě plné 

moci paní Kateřinou Janotovou. 

 

Bod 2.4 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8016239/2 „Horní 

Tošanovice, č.parc. 345/12“ mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53  

zastoupenou ing. Petrem Martiňákem, starostou obce a ČEZ Distribucí, a.s., IČ 24729035, se 

sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 zastoupena na základě plné moci č.: 

PM/II – 225/2019 Ing. Martinem Bartečkem. 

 

Bod 3.1 Finanční dar TJ Tošanovice, IČ 60783834, zastoupena předsedou p. T. Bělíkem ve 

výši 70 000 Kč,- na činnost v roce 2020. 

 

Bod 3.2 Finanční dar Českému svazu včelařů, základní organizaci Hnojník, IČ 63699363, 

zastoupený p.B.Kokotkem, ve výši 3 000,- Kč na činnost  roce 2020. 

 

Bod 3.3 Přijetí finančního daru ve výši 75 000,- Kč,- od Hyundai Motor Manufacturing Czech 

s.r.o. se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty,  v rámci 

projektu Dobrý soused na rok 2020. 

Bod 4. Zastupitelstvo obce Horní Tošanovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 

Multifunkční hřiště s umělým povrchem z dotačního titulu 117D8210H – Podpora budování a 

obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova MMR 2020, souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu obce a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou Timoris Projekt a.s. 



Bod 5. Zásady na poskytování benefitů zaměstnancům a uvolněným zastupitelům obce Horní 

Tošanovice. 

 

V Horní Tošanovice 10.2.2020                                                          Ing. Petr Martiňák 

     starosta obce 

                                                                                                                    

 


