Zápis
z 16. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice
konaného dne 19.12.2016
Přítomno: dle presenční listiny - 8 členů zastupitelstva obce ( příl.1), přítomno 6 občanů
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,20 hod.
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Jiří Světlík, Petr Kičmer
Návrhová komise: Ing.Václav Baron, Vladislav Čmiel
Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová
Program jednání
1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Projednání rozpočtového opatření č.4
3. Projednání rozpočtu na rok 2017
4. Projednání rozpočtového výhledu na období r.2018 - 2020
5. Projednání smluv
6. Projednání finančních darů
7. 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. Šestnácté zasedání ZO bylo řádně svoláno a
vyhlášeno 9.12.2016. Program jednání byl schválen 8 hlasy pro .
Volba návrhové komise pro návrh usnesení . Byla navržena komise ve složení : ing. Václav
Baron , Vladislav Čmiel, ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Petr Kičmer, Jiří Světlík,
schváleno pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0
Námitky proti zápisu ze zasedání č.15 nebyly vzneseny.
Ad 2: Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č.4. Zastupitelstvo obce
nevyjádřilo žádné připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.2: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č.4 ( viz příloha 2 ).
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2 bylo schváleno.
Ad 3: Starosta obce předložil k projednání návrh rozpočtu na rok 2017, návrh rozpočtu byl
řádně vyvěšen, zastupitelé se s návrhem rozpočtu obeznámili . ( příloha 3 )
Připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok
2017 jako vyrovnaný
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3 bylo schváleno.
Ad 4: Starosta obce předložil k projednání návrh rozpočtového výhledu na rok 2018 – 2020
Diskuse ani jiné připomínky nebyly, starosta obce pouze připomenul, že úvěr bude doplacen
v průběhu roku 2018.( příloha 4 )
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový
výhled na rok 2018 - 2020
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.4 bylo schváleno.
Ad 5.1: Starosta obce předložil k projednání smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti ke stavbě „Optická síť Horní, Dolní Tošanovice, Vojkovice“ pro podzemní
komunikační 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 základě plné moci.
Žádné připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5.1: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě „Optická síť Horní, Dolní Tošanovice,
Vojkovice“ pro podzemní komunikační 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 základě
plné moci.
Hlasování: pro: 8, 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 „Optická síť Třanovice – etapa I“ pro podzemní komunikační 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 základě plné moci.
Žádné připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5.2: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě „Optická síť Třanovice – etapa I“ pro
podzemní komunikační 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 základě plné moci.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.5.2 bylo schváleno.
Ad 5.3:
Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti ke stavbě „11010-057198, CGM-FRMI-FMHOT-OK“ pro podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, mezi obcí Horní Tošanovice, Horní
Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s.,Olšanská 2681/6, Praha 3,Žižkov, 130 00 zastoupenou na
základě plné moci společností Vegacom a.s.. zastoupenou na základě plné moci společností
K.VZ., spol. s.r.o., zastoupenou Jiřím Králíčkem.
Ad 6: Finanční dary
6.1 Starosta obce předložil k projednání žádost Svazu tělesně postižených ČR, m.o. Hnojník
o poskytnutí finančního daru na činnost v roce 2017. Návrh starosty na výši finančního daru
1.000,- Kč, zastupitelé vyjádřili souhlas.( příloha 5 )
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6.1: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
Svazu tělesně postižených ČR, m.o. Hnojník ve výši 1.000,- Kč na činnost v roce 2017
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6.1 bylo schváleno.
6.2 Starosta obce předložil k projednání žádost Českého svazu ochránců přírody ZO Nový
Jičín o poskytnutí finančního daru na činnost. Návrh starosty byl zamítnout poskytnutí
finančního daru, zastupitelé vyjádřili souhlas.( příloha 6)
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.6.2: zastupitelstvo obce schvaluje zamítnutí
finančního daru Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.6.2 bylo schváleno.
6.3 Starosta obce předložil k projednání žádost Spolku rodičů a přátel Masarykovy ZŠ a MŠ
Hnojník, z.s. o finanční dar na činnost v r.2017.Jedná se o částku 125,- Kč na jednoho žáka,
který má trvalý pobyt v naší obci, celá částka činí 5.000,- Kč ( 40 žáků ).Návrh zastupitelů -

projednání finančního daru odložit na další zasedání s tím, že SRP Masarykovy ZŠ a MŠ
Hnojník, z.s. doplní svoji žádost o seznam žáku z Horních Tošanovic.( příloha 7 )

Ad 7: Diskuse:
Starosta obce - předložil nabídku České pojišťovny na kompletní pojištění majetku obce.
Návrh vychází ze stávající smlouvy s HVP, která byla také oslovena, ale nereagovala.
Zastupitelé se vyjádřili ve smyslu zachování stávající smlouvy a zajištění několika nabídek na
nové pojištění v průběhu roku 2017. Zároveň bylo doporučeno oslovit HVP o doplnění
stávající smlouvy.
- k dnešnímu zasedání měl p.Matušek zpracovat studii ohledně ČOV, nemá hotovo, projedná
se v lednu 2017
- návrh starosty obce , aby se rezerva v rozpočtu využila na zakoupení RD čp.9 v Horních
Tošanovicích a získáním dotačního titulu byl RD přestavěn na byty pro potřebné.
Mgr.Finkeová – souhlasné stanovisko
p.Slanina Z. – dotaz, zda nebude jednodušší a výhodnější postavit byty nové
Starosta – dotační tituly se vyhlašují hlavně na přestavby stávajících nemovitostí
Mgr.Grycz – dotaz, zda je vůbec vhodný pozemek pro novou výstavbu
Starosta – navrhnul, že zajistí statika, stavebního technika a vyzval zastupitele, aby se sešli
v předmětné nemovitosti a provedli prohlídku a dle následného vyjádření odborníků se bude
odvíjet další postup, zastupitelé vyjádřili souhlas
- starosta sdělil, že 22.12.2016 jede se starostou SDH p.Kičmerem pro nové DA pro hasiče,
je proto nutné rozhodnout, jakým způsobem se naloží s AVIÍ, která dosloužila. Zajistil
dočasné zastřešené stání v areálu zámku a navrhnul vozidlo podarovat obci Padina v Srbsku,
zjistí podmínky
- kotlíková dotace v r.2017, proběhne opět, zřejmě budou jiné podmínky
- stromy kolem kříže u Ševčíka, starosta oslovil zastupitele, aby se přesvědčili o stavu těchto
stromů, je potřeba řešení, aby bylo místo důstojné
- dne 16.1.2017 proběhne závěrečné projednání a schválení strategického plánu obce Horní
Tošanovice, na této schůzce budou také první informace k ČOV
- ples 28.1.2017 , organizační zajištění
Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,20 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast.
V Horních Tošanovicích 19.12.2016
Zapsala: Slaninová J.

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Jiří Světlík

Ing.Petr Martiňák
starosta obce

…………………………….
Petr Kičmer

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE
KONANÉHO DNE 19.12.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Bod 2 Rozpočtové opatření č.4 obce Horní Tošanovice
Bod 3 Rozpočet obce Horní Tošanovice na rok 2017
Bod 4 Rozpočtový výhled na období 2018 – 2020
Bod 5.1 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti ke stavbě
„Optická síť Horní, Dolní Tošanovice, Vojkovice“ pro podzemní komunikační vedení mezi
obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem
Martiňákem a Pavlem Jochimem, Hnojník č.272, 739 53 Hnojník, IČ: 681159790, zastoupený
Tomášem Juroškem na základě plné moci.
Bod 5.2 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti ke stavbě
„Optická síť Třanovice – etapa I“ pro podzemní komunikační vedení mezi obcí Horní
Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a
Pavlem Jochimem, Hnojník č.272, 739 53 Hnojník, IČ: 681159790, zastoupený Tomášem
Juroškem na základě plné moci.
Bod 5.1 Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení ke stavbě „11010-057198, CGM-FRMIFMHOT-OK“ pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě mezi obcí Horní
Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.,Olšanská 2681/6, Praha 3,Žižkov, 130 00
zastoupenou na základě plné moci společnosti Vegacom a.s., zastoupenou na základě plné
moci společností K.V.Z., spol. s.r.o., zastoupenou Jiřím Králíčkem.
Bod 6.1 Finanční dar Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hnojník na
činnost v roce 2017 ve výši 1.000,- Kč

Zastupitelstvo obce zamítá:
Bod 6.2 Dotaci pro Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, záchranné stanice
Bartošovice.

Ing.Petr Martiňák
starosta obce

