
Zápis 

z 12. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice 

konaného dne 19.8.2020 

 

Přítomno: dle presenční listiny  -  6 členů zastupitelstva obce,  přítomno 3 občané, 1 host 

Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 17,50 hod. 

Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová 

 

 

Program jednání 

1. Zahájení, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu 

2. Projednání rozpočtového opatření č.2/2020 

3. Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za r.2019 

4. Projednání finančního daru Senior Club Tošanovice 

5. Projednání složení výběrové komise na akci „ Oprava místní komunikace Poleniny“ 

6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene, č. 

sml.IV-12-8019272/VB02 

7. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – optická kabelová síť 

Horní, Dolní Tošanovice 

8. Projednání přijetí dotace „Tradice nestárnou“ 

9. Projednání záměru obce o směně pozemků 

10. Projednání záměru obce o prodeji pozemku 

11. Diskuze,  závěr 

 

 

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

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

svoláno a vyhlášeno 10.8.2020. 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. 

T.Grycz, P.Michálek, schváleno pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0. Ověřovateli zápisu byli 

starostou navrženi: M. Hrabinský, Z. Slanina, schváleno pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0  

 

 

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

p. Slaninová, účetní obce. Členové zastupitelstva nevyjádřili žádné připomínky. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 2: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 

opatření č. 2/2020 (viz příloha 2)  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 2 bylo schváleno. 

 

 

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

obcí povodí Stonávky za rok 2019, včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce, závěrečný 

účet byl zveřejněn a schválen sněmem starostů. Zastupitelé vzali závěrečný účet a 

hospodařením SOPS za r.2019 na vědomí. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 3: zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný 

účet a celoroční hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019, včetně zprávy o 

přezkumu hospodaření bez výhrad. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 3 bylo schváleno. 

 



Ad 4: Starosta obce předložil k projednání žádost (příloha č.4) Senior Clubu Tošanovice o 

finanční dar na činnost v roce 2020, návrh výše příspěvku 5.000,- Kč, žádné další návrhy ani 

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

poskytnutí finančního  daru ve  výši 5.000,- Kč Senior Clubu Tošanovice na činnost v roce 

2020 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 , Usnesení bod č.4 bylo schváleno. 

 

 

Ad 5: Starosta obce obeznámil členy zastupitelstva o navázání plánované opravy místní 

komunikace na Poleninách, MK 10, MK 11, na kterou obec získala dotaci. Vyslovil potřebu 

stanovit členy výběrové komise. Starosta obce navrhnul p. M. Hrabinského, p. Z. Slaninu a 

Mgr. T. Grycze. Zastupitelé vyjádřili souhlas. 

Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 5: zastupitelstvo obce jmenuje členy výběrové 

komise na akci oprava místní komunikace Poleniny MK 10, MK 11 ve složení: p. M. 

Hrabinský, p.Z.Slanina, Mgr.T.Grycz. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 5 bylo schváleno. 

 

 

Ad 6: Starosta obce předložil k projednání smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

k liniové stavbě „OKR Horní Tošanovice – Etapa I“ mezi obcí Horní Tošanovice, Horní 

Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Pavlem Jochimem, 

Hnojník č.272, 739 53 Hnojník, IČ: 681 59 790, zastoupený Tomášem Juroškem na základě 

plné moci. Bez připomínek.  

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

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k liniové stavbě „OKR Horní Tošanovice – Etapa I“  

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: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6 bylo schváleno. 

 

 

Ad 7: Starosta obce předložil k projednání Smlouvu  o budoucí smlouvě  zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019272/VB 02, „Horní Tošanovice, 

parc.č.661/9 4121645376“ mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou 

starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, zastoupena 

firmou  Profiprojekt s.r.o., Collo louky 126, Frýdek – Místek na základě plné moci, k podpisu 

smlouvy pověřen Ing.Petr Obdržálek.  Bez připomínek.  

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.7: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu  o   

budoucí smlouvě  zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019272/VB 

02, „Horní Tošanovice, parc.č.661/9 4121645376“ mezi obcí Horní Tošanovice, Horní 

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

IČ 247 29 035, zastoupena firmou  Profiprojekt s.r.o., Collo louky 126, Frýdek – Místek na 

základě plné moci, k podpisu smlouvy pověřen Ing.Petr Obdržálek. 

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

 

 

Ad 8:  Předsedající předložil k projednání přijetí dotace „Tradice nestárnou“. Neinvestiční 

dotace ve výši 19.132 € zahrnuje financování dožínek a řezbářského sympozia. Obec musí 

schválit přijetí dotace, prokázat, že disponuje částkou, která pokryje financování akce. Dotace 

je vyplacena ex post.  



Předsedající podal návrh na usnesení  bod č. 

8.1: zastupitelstvo obce schvaluje žádost o nenávratnou finanční podporu (dále jen NFP) za 

účelem realizace malého projektu „ Tradice nestárnou“ 

8.2: zastupitelstvo obce schvaluje zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami 

poskytnutí pomoci 

8.3: zastupitelstvo obce schvaluje zajištění finančních prostředků na předfinancování a 

spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého 

projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 

8.4: zastupitelstvo obce schvaluje vyčleněnou částku 19.132 € 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 , Usnesení bod č.8 bylo schváleno. 

 

 

Ad 9: Starosta obce přednesl  záměr o  směně pozemku parc.č. 135/11, k.ú. Horní 

Tošanovice , zahrada o výměře 156 m2 za pozemek parc.č. 98/49, trvalý travní porost, 100/1 

díl b), trvalý travní porost, 130/70 díl c), trvalý travní porost, vše k.ú. Horní Tošanovice o 

celkové výměře 169 m2. 

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

směně pozemku parc.č. 135/11, k.ú. Horní Tošanovice , zahrada o výměře 156 m2 za 

pozemek parc.č. 98/49, trvalý travní porost, 100/1 díl b), trvalý travní porost, 130/70 díl c), 

trvalý travní porost, vše k.ú. Horní Tošanovice o celkové výměře 169 m2. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.9 bylo schváleno. 

 

 

Ad 10: Starosta obce přednesl  záměr o  prodeji pozemku 829/5, k.ú. Horní Tošanovice , 

ostatní plocha o výměře 297 m2 za nejvyšší nabídnutou cenu, minimální cena prodeje činí 

20,- Kč/m2. 

Předsedající  podal: Návrh na usnesení bod č.10: zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce o  

prodeji pozemku 829/5, k.ú. Horní Tošanovice , ostatní plocha o výměře 297 m2 za nejvyšší 

nabídnutou cenu, minimální cena prodeje činí 20,- Kč/m2. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.10 bylo schváleno. 

 

 

Ad 11: Diskuse 

Starosta obce informace : 

Víceúčelové hřiště – musí být zpracováno koordinované stanovisko, projednáno s MMR 

Sociální bydlení – stavba pokračuje dle harmonogramu 

Kulturní akce – zrušeny, zřejmě vánoční výstava se uskuteční 

Setkáni se seniory – starosta požádal zastupitele, aby zjistili zájem (zda nejsou obavy) do 

poloviny září, akce se uskuteční na konci října 

 

p.P.Michálek – dotaz na stav drenáží v oblasti Polenin, po stavbě ČEZu 

Starosta obce – při ukončení stavby bude požadovat sdělení místa, kde jsou drenáže vyústěny 

 

Mgr.T.Grycz – dotaz, zda bude obec snižovat rozpočtovým opatřením příjmy plynoucí do 

rozpočtu ze sdílených daní 

Starosta obce – zatím ne, máme finanční rezervu, obdrželi jsme neúčelovou dotaci ze státního 

rozpočtu ve výši 802 tis. Kč, ale následně na rozpočtových příjmech příjdeme o cca 2,2 mil 

Kč 

 

Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 17,50 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast. 



 

V Horních Tošanovicích 19.8.2020 

Zapsala: Slaninová J. 

 

 

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

         Martin Hrabinský       Zbyněk Slanina 

 

 

 

 

 

Ing.Petr Martiňák 

    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ  Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE  

KONANÉHO DNE 19.8.2020 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

Bod 2    Rozpočtové opatření č.2/2020 obce Horní Tošanovice  

 

Bod 4   Finanční dar ve výši 5 000,- Kč Senior Clubu Tošanovice na činnost v roce 2020 

 

Bod 5  Členy výběrové komise na akci oprava místní komunikace Poleniny MK10, MK 11 ve 

složení: Mgr. T.Grycz, M. Hrabinský a Z. Slanina 

 

Bod 6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „OKR HT-Etapa I“ 

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 7 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-8019272/VB 02, 

„Horní Tošanovice, parc.661/9 4121645376“  mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 

129, 739 53  zastoupenou ing. Petrem Martiňákem, starostou obce a ČEZ Distribuce,a.s., se 

sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 405 02 zastoupená na základě plné moci 

ze dne 12.2.2019 firmou Profijekt s.r.o. se sídlem Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-

Místek. K podpisu smlouvy pověřen Ing. Petr Obdržálek – jednatel společnosti 

 

Bod 8. 1  Žádost o NFP za účelem realizace malého projektu „Tradice nestárnou“ 

8.2  Zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 

8.3  Zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování 

realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a 

poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. 

8.4  Vyčleněnou finanční částku 19 132 EUR  na předfinancování projektu 

 

Bod 9 Záměr obce na směnu pozemku ve vlastnictví obce, parc.č.135/11, zahrada, k.ú. Horní 

Tošanovice o výměře 156 m
2
 za pozemek parc.č.98/49, 100/1 díl b) a 130/70 díl c), trvalý 

travní porost o celkové výměře 169 m
2
, vše k.ú. Horní Tošanovice 

 

Bod 10 Záměr obce na prodej pozemku ve vlastnictví obce, parc.č.829/5, plocha, k.ú. Horní 

Tošanovice o výměře 297 m
2
 za nejvyšší nabídnutou cenu, minimální cena prodeje činí 20,- 

Kč/1 m
2
 

 

Bere na vědomí: 

 

Bod 3  Závěrečný účet a celoroční hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019, 

včetně zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad 

 

 

V Horních Tošanovicích 19.8.2020                                                   Ing. Petr Martiňák 

               starosta obce 

        

 


