
Zápis 

z 11. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 20.5.2020 

 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  7 členů zastupitelstva obce,  přítomno 5 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 rozpočtového opatření č.1/2020 

3. Projednání závěrečného účtu obce za r.2019 

4. Projednání účetní závěrky obce za r.2019 

5. Projednání projektu chodníku od autobusové zastávky směr nová zástavba za obecním 

úřadem 

6. Projednání finančního daru Charita Třinec 

7. Projednání zařazení území obce Horní Tošanovice do územní působnosti MAS 

Pobeskydí 

8. Projednání smlouvy o dílo na zhotovení projektu „Přístavba hasičské zbrojnice“ 

9. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu radiostanic HZS MSK 

10. Projednání smlouvy o přijetí finančního příspěvku Hyundai MMC 

11. Projednání smlouvy o dílo Digis, s.r.o. 

12. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti – optická kabelová síť Horní, Dolní 

Tošanovice 

13. Projednání obecně závazné vyhlášky č.1/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

14. Projednání obecně závazné vyhlášky č.2/2020, o místním poplatku ze vstupného 

15. Projednání obecně závazné vyhlášky č.3/2020, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

16. Projednání obecně závazné vyhlášky č.4/2020, o místním poplatku ze psů 

17. Projednání žádosti o prodeji části pozemku parc.č. 829/2, k.ú. Horní Tošanovice  

18. Projednání žádosti o zřízení dopravy pro seniory v obci Horní Tošanovice  

19. 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 (příloha č.1). Jedenácté zasedání  ZO bylo 

řádně svoláno a vyhlášeno 6.5.2020. Program jednání byl schválen jednohlasně. Hlasování: 

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

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

E.Finkeová, V.Čmiel, schváleno pro: 7 , proti: 0, zdržel se: 0. Ověřovateli zápisu byli 

starostou navrženi: M.Hrabinský, Z.Slanina, schváleno pro: 7 , proti: 0, zdržel se: 0  

 

Ad 2:  Starosta obce předložil k projednání rozpočtové opatření č. 1/2020, které schválil na 

základě pověření zastupitelstva obce. Členové zastupitelstva nevyjádřili žádné připomínky a 

vzali rozpočtové opatření č.1/2020 na vědomí. 



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

rozpočtové opatření č. 1/2020 (viz příloha 2)  

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

 

Ad 3: Předsedající předložil k projednání závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Horní 

Tošanovice za rok 2019, včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce, závěrečný účet byl 

zveřejněn v požadovaném rozsahu. Zastupitelé vyjádřili se závěrečným účtem a 

hospodařením obce souhlas. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 3: zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet 

a celoroční hospodaření obce Horní Tošanovice za rok 2019, včetně zprávy o přezkumu 

hospodaření bez výhrad. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 3 bylo schváleno. 

 

Ad 4: Starosta obce předložil k projednání účetní závěrku obce Horní Tošanovice za rok 

2019, zastupitelé měli možnost seznámit se s podklady a s účetní závěrkou vyjádřili souhlas. 

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

obce Horní Tošanovice za rok 2019 v plném rozsahu. (příl.č. 3 – protokol o schválení účetní 

závěrky za rok 2019) 

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

 

Ad 5: 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 v rámci celého projektu. Ing.R.Čechák představil tři varianty, 

včetně vyčíslení finančních nákladů. 

V diskusi k tomuto bodu vystoupil p.J.Světlík dotaz na zimní údržbu chodníku, odpověď 

starosta – sníh se bude vyhrnovat směrem k silnici 

p.M.Hrabal – dotaz, jak bude ošetřeno vedení vysokorychlostního internetu 

ing. Čechák – musí projednat s p.Jochimem 

p.Kičmer – dotaz na veřejné osvětlení, odpověď starosta – bude umístěno v zájmovém území 

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

Starosta obce podal návrh na akceptaci varianty č.1: zastupitelstvo obce schvaluje projekt, 

variantu č.1 akce „Chodník podél silnice II/648 v Horních Tošanovicích“ 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 5 bylo schváleno. 

 

Ad 6: Starosta obce předložil k projednání žádost (příloha č.4) Charity Třinec o finanční dar 

na provoz půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2020, návrh výše příspěvku starosta 

10.000,- Kč, žádné další návrhy. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6: zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí 

finančního  daru ve  výši 10.000,- Kč Charitě Třinec na provoz půjčovny kompenzačních 

pomůcek v roce 2020 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 , Usnesení bod č.6 bylo schváleno. 

 

Ad 7)  Předsedající vysvětlil potřebu zařazení obce Horní Tošanovice do územní působnosti 

MAS Pobeskydí, žádné dotazy ani připomínky. 

Předsedající podal návrh na usnesení  bod č.7: zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území 

obce Horní Tošanovice do územní působnosti MAS Pobeskydí na programové období 2021 - 

2027 

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

 



Ad 8)  Starosta předložil smlouvu o dílo č.0828 na zpracování projektové dokumentace pro 

účely vydání stavebního povolení Přístavba garáže pro hasičská vozidla mezi Obcí Horní 

Tošanovice, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a PENTIGA s.r.o., 

zastoupenou Pavlínou Šulákovou, jednatelem společnosti, se sídlem Třanovice 1, 739 53  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.8: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo 

č.0828 na zpracování projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení 

Přístavba garáže pro hasičská vozidla mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou 

obce Ing.Petrem Martiňákem a PENTIGA s.r.o., zastoupenou Pavlínou Šulákovou, 

jednatelem společnosti, se sídlem Třanovice 1, 739 53. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, Usnesení bod č.8 bylo schváleno 

 

Ad 9)  Starosta předložil smlouvu o bezúplatném převodu majetku  - výčet - radiostanice 

ruční EASY 2 ks, nabíjecí jednotka 2 ks a vozidlová radiostanice mezi Obcí Horní 

Tošanovice, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje, zastoupeného brig.generálem Ing.Vladimírem Vlčkem, 

Ph.D., MBA, ředitelem HZS MSK.  

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

bezúplatném převodu majetku  - výčet - radiostanice ruční EASY 2 ks, nabíjecí jednotka 2 ks 

a vozidlová radiostanice mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem 

Martiňákem a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, zastoupeného 

brig.generálem Ing.Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem HZS MSK.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, Usnesení bod č.9 bylo schváleno 

 

 

Ad 10.1) Starosta obce předložil Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi Hyundai 

Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 

51 Nižní Lhoty, zastoupená Petrem Michníkem, vedoucím oddělení vnějších vztahů,  jako 

poskytovatele příspěvku a obcí Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem jako příjemcem příspěvku na akci “Za poznáním k 

sousedům“ ve výši 10 tisíc Kč. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.10.1: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí finančního příspěvku mezi Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem 

Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, zastoupená Petrem 

Michníkem, vedoucím oddělení vnějších vztahů,  jako poskytovatele příspěvku a obcí Horní 

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

příjemcem příspěvku na akci “Za poznáním našeho kraje“ ve výši 10 tisíc Kč. Hlasování: pro: 

7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.10.1 bylo schváleno. 

10.2 Starosta obce předložil Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi Hyundai 

Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 

51 Nižní Lhoty, zastoupená Petrem Michníkem, vedoucím oddělení vnějších vztahů,  jako 

poskytovatele příspěvku a obcí Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem jako příjemcem příspěvku na akci “Dožínky 2020 

Horní Tošanovice“ ve výši 40 tisíc Kč. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.10.2: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí finančního příspěvku mezi Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem 

Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, zastoupená Petrem 

Michníkem, vedoucím oddělení vnějších vztahů,  jako poskytovatele příspěvku a obcí Horní 

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



příjemcem příspěvku na akci “Dožínky 2020 Horní Tošanovice“ ve výši 40 tisíc Kč. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.10.2 bylo schváleno. 

10.3) Starosta obce předložil Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi Hyundai 

Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 

51 Nižní Lhoty, zastoupená Petrem Michníkem, vedoucím oddělení vnějších vztahů,  jako 

poskytovatele příspěvku a obcí Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou 

starostou obce Ing. Petrem Martiňákem jako příjemcem příspěvku na akci “Přírodní koutek 

pro naše nejmenší děti“ ve výši 25 tisíc Kč. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.10.3: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí finančního příspěvku mezi Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem 

Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, zastoupená Petrem 

Michníkem, vedoucím oddělení vnějších vztahů,  jako poskytovatele příspěvku a obcí Horní 

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

příjemcem příspěvku na akci “ Přírodní koutek pro naše nejmenší děti“ ve výši 25 tisíc Kč. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.10.3 bylo schváleno. 

 

Ad 11) Starosta předložil smlouvu o dílo č.HTO20_SOD na tvorbu GIS obce na rok 2020 

mezi Obcí Horní Tošanovice, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a DIGIS, 

spol. s.r.o. sídlem Výstavní 292/13,Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.11: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 

dílo č.HTO20_SOD na tvorbu GIS obce na rok 2020 mezi Obcí Horní Tošanovice, 

zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a DIGIS, spol. s.r.o. sídlem Výstavní 

292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupena jednatelem společnosti ing.Liborem 

Štefkem. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.11 bylo schváleno 

 

Ad 12) Starosta obce předložil k projednání smlouvu o zřízení služebnosti ke stavbě 

„Optická kabelová síť Horní, Dolní Tošanovice“,  na pozemku parc.číslo 98/12, 98/44, 118/2, 

124/10, 130/2, 131/1 a 754/1 k.ú. Horní Tošanovice pro umístění podzemního komunikačního 

vedení, 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 Ostrava-Horní Datyně, IČO 

052844571, na základě plné moci.  Žádné připomínky.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.12: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě „Optická kabelová síť Horní, Dolní 

Tošanovice“,  na pozemku parc.číslo 98/12, 98/44, 118/2, 124/10, 130/2, 131/1 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 Ostrava-Horní Datyně, 

IČO 052844571,na základě plné moci.   

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.12 bylo schváleno. 

 

Ad 13) Starosta předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů,  nová vyhláška je zpracována na základě změny zákona o 

místních poplatcích č.278/2019 Sb., zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.13: zastupitelstvo obce schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 



Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.13 bylo schváleno. 

 

Ad 14) Starosta předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o místním 

poplatku ze vstupného, nová vyhláška je zpracována na základě změny zákona o místních 

poplatcích č.278/2019 Sb., zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.14: zastupitelstvo obce schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku č.2/2020 o místním poplatku ze vstupného.
 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.14 bylo schváleno. 

 

Ad 15) Starosta předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku č.3/2020 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství, nová vyhláška je zpracována na základě změny 

zákona o místních poplatcích č.278/2019 Sb., zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.15: zastupitelstvo obce schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku č.3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  
 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.15 bylo schváleno. 

 

Ad 16) Starosta předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku č.4/2020 o místním 

poplatku ze psů, nová vyhláška je zpracována na základě změny zákona o místních poplatcích 

č.278/2019 Sb., zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.16: zastupitelstvo obce schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku č.4/2020 o místním poplatku ze psů.
 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.16 bylo schváleno. 

 

Ad 17) Starosta obce předložil k projednání žádost p. D.Javorské (Příloha č.8) na zakoupení 

části pozemku parc.č.829/2, k.ú. Horní Tošanovice. Žadatelka na své náklady zajistí zaměření 

části pozemku, kterou chce odkoupit. Návrh starosty na cenu cca 20,- Kč /m2, bez 

připomínek. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.17: zastupitelstvo obce schvaluje žádost p. 

D.Javorské na zakoupení části pozemku parc.č. 829/2, k.ú. Horní Tošanovice  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  Usnesení bod č.17 bylo schváleno. 

  

Ad 18)  Předsedající předložil zastupitelům  žádost p. F.Szymczyska ml.o zřízení dopravy 

pro seniory v rámci obce Horní Tošanovice. Starosta se k této žádosti vyjádřil, není 

v možnostech obce tuto službu zřídit. 

V diskusi k tomuto bodu vystoupil - Mgr. T.Grycz s připomínkou, že funguje tzv. Taxi 

Godula, že by bylo možné se domluvit, že by jezdil i pro naši obec. 

Mgr.E.Finkeová -  vhodnější podpořit příspěvkem na smlouvu 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.18: zastupitelstvo obce zamítá žádost o zřízení 

dopravy pro seniory v obci Horní Tošanovice. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  Usnesení bod č.18 bylo schváleno. 

 

 

Ad 19): Diskuse 

Starosta obce nejprve osvětlil, jak obec pracovala v období nouzového stavu, zřízení 

krizového štábu, při počátečním absolutním nedostatku roušek ze strany státu byly osloveny 

ženy v Horních Tošanovicích, které ušily dostatečný počet roušek pro naše občany a mají 

velký dík. 

Poděkování patří také firmě Hyundai MMC za poskytnutí 100 ks respirátorů. 

Velké poděkování patří i Mgr.E.Finkeové a M.Hrabinskému, kteří v této nelehké době 

pomáhali. 



- Akce v letošním roce s velkým omezením – zrušeny akce sportovní odpoledne, obecní 

vaječina, setkání se seniory v rámci Poleninských ohňů se přesune ze srpna na podzim. 

Dožínky by měly proběhnout v tradičním termínu. 

- Dopad koronaviru na ekonomiku obce – propad daňových příjmů cca 25% 

- Nové internetové stránky obce – v rámci sdružení obcí povodí Stonávky, obec se bude 

podílet cca 50 tis. 

- Kamerový systém funguje na všech místech, klíče od hřiště se předávají oproti podpisu a 

záloze 

 

Starosta obce – vyzval všechny přítomné k minutě ticha, jako vzpomínku na paní 

E.Dőrflerovou 

 

p.Světlík – dotaz, jak se budou řešit klíče od společenské místnosti na obecním úřadě, p. 

Světlíková je již nechce půjčovat. 

Starosta obce – asi se vyřeší stejně jako na víceúčelovém hřišti, zapůjčení klíčů oproti 

podpisu 

 

 

 

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

 

 

V Horních Tošanovicích 20.5.2020 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

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

         Martin Hrabinský       Zbyněk Slanina 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ  Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 20.5.2020 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

 

Bod 3.      Schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Horní Tošanovice za rok  

                 2019 včetně zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad 

 

Bod 4.       Účetní závěrku za rok 2019 v plném rozsahu 

 

Bod 5.       Projekt, varianta č.1, „Chodník podél silnice II/648 v Horních Tošanovicích“ 

 

Bod 6.    Finanční dar Charitě Třinec na provoz půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 

2020 ve výši 10 000,- Kč, na pokrytí výdajů na opravy, revize kompenzačních pomůcek 

  

Bod 7.    Zařazení území obce Horní Tošanovice  do územní působnosti MAS Pobeskydí na 

programové období 2021-2027 

 

Bod 8.   Smlouvu o dílo č.0828 na zpracování projektové dokumentace pro účely vydání 

stavebního povolení Přístavba garáže pro hasičská vozidla mezi obcí Horní Tošanovice, Horní 

Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem Martiňákem a PENTIGA s.r.o. zastoupenou 

Pavlínou Šulákovou, jednatelem společnosti se sídlem Třanovice 1, 739 53 

 

Bod 9.    Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – radiostanice ruční EASY 2 ks, nabíječ 

jednonásobný 2 ks a vozidlová radiostanice 1 ks mezi obcí Horní Tošanovice, Horní 

Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem Martiňákem, starostou obce jako 

„nabyvatelem“ a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje jako 

„převodcem“ zastoupeného brig. generálem Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem 

HZS Moravskoslezského kraje 

 

Bod 10.1 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi Hyundai Motor Manufacturing 

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

zastoupená Petrem Michníkem, vedoucím oddělení vnějších vztahů jako poskytovatele 

příspěvku a obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem 

Martiňákem, starostou obce jako příjemce příspěvku na akci „Za poznáním k sousedům“ ve 

výši 10 000,- Kč 

Bod 10.2 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi Hyundai Motor Manufacturing 

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

zastoupená Petrem Michníkem, vedoucím oddělení vnějších vztahů jako poskytovatele 

příspěvku a obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem 

Martiňákem, starostou obce jako příjemce příspěvku na akci „Dožínky 2020 Horní 

Tošanovice“ ve výši 40 000,- Kč 

Bod 10.3 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi Hyundai Motor Manufacturing 

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

zastoupená Petrem Michníkem, vedoucím oddělení vnějších vztahů jako poskytovatele 

příspěvku a obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem 



Martiňákem, starostou obce jako příjemce příspěvku na akci „Přírodní koutek pro naše 

nejmenší děti“ ve výši 25 000,- Kč 

 

Bod 11.    Smlouvu o dílo č.HTO20_SOD na tvorbu GIS obce na rok 2020 mezi obcí Horní 

Tošanovice, Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem Martiňákem, starostou 

obce a DIGIS, spol. s.r.o.sídlem Výstavní 292/13. Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

zastoupena jednatelem společnosti ing. Liborem Štefkem 

 

Bod 12.  Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.č.98/12, 

98/44,118/2, 124/10, 130/2, 131/1, 754/1 k.ú. Horní Tošanovice mezi obcí Horní Tošanovice, 

Horní Tošanovice 129, 739 53, zastoupenou ing. Petrem Martiňákem, starostou obce a 

Pavlem Jochimem, zastoupeným na základě plné moci Tomášem Juroškem, bytem Na 

rozmezí 508, 739 32 Vratimov-Horní Datyně, IČO: 05284571 

 

Bod 13.   Obecně závaznou vyhlášku č.  1/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Bod 14.     Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku ze vstupného 

 

Bod 15.  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 

Bod 16.     Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku ze psů 

 

Bod 17.     Žádost na odprodej části pozemků parc.č.829/2 k.ú. Horní Tošanovice 

 

 

Bere na vědomí: 

 

Bod 2.  Rozpočtové opatření č.1/2020  

 

 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

 

Bod 18.    Žádost p. Szymczyska o zřízení dopravy pro seniory v obci Horní Tošanovice  

 

 

 

 

 

V Horní Tošanovice 20.5.2020                                                          Ing. Petr Martiňák 

                                                                                                                   starosta obce 

 


