Zápis
z 24. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice
konaného dne 11.6.2018
Přítomno: dle presenční listiny - 8 členů zastupitelstva obce (příl.č.1), přítomni 2 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,00 hod.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Petr Kičmer, Jiří Světlík
Návrhová komise: Ing. Václav Baron, Zbyněk Slanina
Zapisovatelkou byla určena Jarmila Slaninová
Program jednání
1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Projednání závěrečného účtu a hospodaření obce za rok 2017
3. Projednání účetní závěrky obce za rok 2017
4. Projednání rozpočtového opatření č. 3
5. Projednání finančních darů
6. Projednání smluv
7. Projednání výroční zprávy a hospodaření STONAX o.p.s. za r. 2017
8. 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, jeden člen řádně omluven. Dvacátéčtvrté
zasedání ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 30.5.2018. Program jednání byl schválen 8
hlasy pro.
Volba návrhové komise pro návrh usnesení. Byla navržena komise ve složení: Ing. Václav
Baron, Zbyněk Slanina schváleno pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byli
starostou navrženi: Petr Kičmer, Jiří Světlík, schváleno pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Námitky proti zápisu ze zasedání č. 23 nebyly vzneseny.
Ad 2: Starosta obce předložil k projednání závěrečný účet a celoroční hospodaření obce
Horní Tošanovice za rok 2017, včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce, závěrečný účet
byl zveřejněn v požadovaném rozsahu. Zastupitelé vyjádřili souhlas.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 2: zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
a celoroční hospodaření obce Horní Tošanovice za rok 2017, včetně zprávy o přezkumu
hospodaření bez výhrad.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 2 bylo schváleno.
Ad 3: Starosta obce předložil k projednání účetní závěrku obce Horní Tošanovice za rok
2017, zastupitelé měli možnost seznámit se s podklady a vyjádřili souhlas.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 3: zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
obce Horní Tošanovice za rok 2017 v plném rozsahu. (příl.č. 2 – protokol o schválení účetní
závěrky za rok 2017)
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 3 bylo schváleno.
Ad 4: Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č. 3. Zastupitelstvo obce
nevyjádřilo žádné připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 3: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 3 (viz příloha 3)
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 4 bylo schváleno.

Ad 5.1: Starosta obce předložil k projednání žádost Sdružení rodičů MŠ Horní Tošanovice o
finanční dar na pořádání akce „ Radovánky 2018“ ve výši 2.000,- Kč. Žádné připomínky ani
jiné návrhy.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 5.1: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního ve výši 2.000,- Kč Sdružení rodičů MŠ Horní Tošanovice na pořádání akce „
Radovánky 2018“. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 5.1 bylo
schváleno.
Ad 5.2: Předsedající předložil k projednání schválení poskytnutí finančního daru TJ
Tošanovice ve výši 35.000,- Kč na činnost pro rok 2018. Zastupitelé vyjádřili souhlas.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 5.2.: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
TJ Tošanovice ve výši 35.000,- Kč na činnost v roce 2018
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 5.2 bylo schváleno.
Ad 5.3: Starosta obce předložil k projednání žádost (příloha č. 4) Občanského sdružení
ADAM o finanční dar na podporu akce pro děti s autismem a jejich rodiny „ Oslava konce
školního roku 2018“, konané koncem června 2018 v areálu zámku v Horních Tošanovicích,
návrh výše příspěvku starosta 2.000,- Kč, žádné připomínky
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 5.3: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000,- Kč občanskému sdružení ADAM autistické děti a my,
Havířov, Dlouhá třída 1101/79 na podporu akce „ Oslava konce školního roku 2018“
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 5.3 bylo schváleno.
Ad 5.4: Starosta obce předložil k projednání žádost (příl.č. 4) zapsaný spolek Linka bezpečí
o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2018 ve výši 5.000,- Kč. Návrh starosty
zamítnout žádost, členové zastupitelstva vyjádřili souhlas.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 5.4: zastupitelstvo obce zamítá finanční
příspěvek na činnost pro zapsaný spolek Linka bezpečí na rok 2018.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 5.4 bylo schváleno.
Ad 6.1 Starosta dále předložil Smlouvu o zápůjčce a Smlouvu o zřízení zástavního práva
mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem
Martiňákem jako zapůjčitelem a Ingrid Zvadovou a Borisem Zvadou, bytem Horní
Tošanovice 118 ve výši 135 000,- Kč jako vydlužitelem.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 6.1: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
zápůjčce a Smlouvu o zřízení zástavního práva mezi obcí Horní Tošanovice, Horní
Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem jako zapůjčitelem a
Ingrid Zvadovou a Borisem Zvadou, bytem Horní Tošanovice 118 ve výši 135 000,- Kč jako
vydlužitelem.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 6.1 bylo schváleno
Ad 6.2 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o dílo „Místní komunikace v nové
zástavbě za obecním úřadem Horní Tošanovice“ mezi obcí Horní Tošanovice 129,
zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, zastoupená Ing..
Michalem Slaninou, ředitelem oblasti.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 6.1: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
dílo „Místní komunikace v nové zástavbě za obecním úřadem Horní Tošanovice“ mezi obcí
Horní Tošanovice 129,
zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60,620 00
Brno, zastoupená Ing.. Michalem Slaninou, ředitelem oblasti.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 6.2 bylo schváleno.
Ad 7: Starosta obce předložil k projednání výroční zprávu o činnosti a hospodaření
společnosti STONAX, o.p.s. za rok 2017 (příl.č. 5), zastupitelé měli možnost seznámit se
s podklady a vyjádřili souhlas.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.7: zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční
zprávu o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. za rok 2017.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 7 bylo schváleno.
Ad 8 Diskuse:
Starosta obce – přiblížil nabídku Charity Český Těšín přímé hmotné pomoci – potravinové
balíčky, zdravotní pomůcky. Zároveň vyzval členy zastupitelstva k zjištění situace a
součinnost ve vyhledávání potřebných.
Starosta obce – ještě v červnu 2018 proběhne zasedání zastupitelstva, po skončení výběrového
řízení na akci „ Hřiště u MŠ“, potřeba schválení smlouvy se zhotovitelem.
Ing. V. Baron – připomínka, že noví stavebníci v jejich části obce ničí místní komunikaci
Starosta obce – zajede na místo, bude jednat se stavebníky
Mgr. T. Grycz – sdělil zastupitelům průběh místního šetření ohledně antukového hřiště, byl
pořízen protokol úředníkem stavebního úřadu
Mgr. Finkeová – dotaz, na koho se obrátit, porušené meliorace kolem panelového domu, po
výkopech na uložení vysokorychlostního internetu
Starosta obce – obrátit se přímo na p. Jochima
p. B. Woznica – dotaz, jak se zajistí bezpečnost na místní komunikaci mezi dvojdomky, jezdí
tam lidé nepřiměřenou rychlostí, ohrožení dětí, je to opravdu nebezpečná situace
Navrhuje řešení.
Starosta obce – bude jednat s odborem dopravy MMFM a také dopravní policií, budou hledat
řešení.
p. J. Světlík – dotaz, jak se postupuje s rozšířením stání na automobily u panelových domů
Starosta obce – pracuje se na tom
Ing. V. Baron – dotaz na ČOV
Starosta - není v nynější době vhodný dotační program
Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,00 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast.
V Horních Tošanovicích 11.6.2018
Zapsala: Jarmila Slaninová
Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Jiří Světlík
Ing.Petr Martiňák
starosta obce

…………………………….
Zbyněk Slanina

USNESENÍ Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE
KONANÉHO DNE 11.6.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Bod 2 Schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Horní Tošanovice za rok
2018 včetně zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad
Bod 3

Účetní závěrku Obce Horní Tošanovice za rok 2017 v plném rozsahu

Bod 4

Rozpočtové opatření č. 3 Obce Horní Tošanovice pro rok 2018

Bod 5.1 Finanční dar Sdružení rodičů při MŠ v Horních Tošanovicích na zabezpečení akce
„Radovánky 2018“ ve výši 2000,- Kč
Bod 5.2 Finanční dar ADAM-autistické děti a my, z.s. ve výši 2000,-Kč na podporu akce
„ Oslava konce školního roku 2018“ pro děti
Bod 5.3

Finanční dar TJ Tošanovice ve výši 35 000,- Kč na činnost v roce 2018.

Bod 6.1 Smlouvu o zápůjčce a Smlouvu o zřízení zástavního práva mezi obcí Horní
Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem jako
zapůjčitelem a Ingrid Zvadovou, nar. 4.7.1965, bytem Horní Tošanovice 118 ve výši
135 000,- Kč jako vydlužitelem
Bod 6.2 Smlouvu o dílo „Místní komunikace v nové zástavbě za OÚ Horní Tošanovice“
mezi obcí Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620
00 Brno, zastoupená Ing. Michalem Slaninou, ředitelem oblasti
Bere na vědomí:
Bod 7
Výroční zprávu o činnosti a celoročním hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.
v roce 2017 a účetní závěrku společnosti STONAX, o.p.s. za rok 2017
Zamítá:
Bod 5.4 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,-Kč na provoz zapsaného
spolku Linka bezpečí.

Ing. Petr Martiňák
starosta obce

