Zápis
z 26. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice
konaného dne 18.9.2018
Přítomno: dle presenční listiny - 6 členů zastupitelstva obce ( příl.č.1), přítomen 1 občan
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,20 hod.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiří Světlík, Zbyněk Slanina
Návrhová komise: Vladislav Čmiel, Mgr. Eva Finkeová
Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová
Program jednání
1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Projednání rozpočtového opatření č.4,5/2018
3. Projednání finančních darů
4. 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, jeden člen řádně omluven. Dvacátéšesté
zasedání ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno 10.9.2018. Program jednání byl schválen 6
hlasy pro .
Volba návrhové komise pro návrh usnesení. Byla navržena komise ve složení : Vladislav
Čmiel, Mgr. Eva Finkeová, schváleno pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0, ověřovateli zápisu byli
starostou navrženi: Jiří Světlík, Zbyněk Slanina, schváleno pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0
Námitky proti zápisu ze zasedání č. 25 nebyly vzneseny.
Ad 2.1: Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č. 4/2018, které schválil
starosta obce. Zastupitelstvo obce nevyjádřilo žádné připomínky a vzalo rozpočtové opatření
č.4/2018 na vědomí.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 2.1: zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4/2018 (viz příloha 2)
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 2.1 bylo schváleno.
Ad 2.2: Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č. 5/2018. Zastupitelstvo
obce nevyjádřilo žádné připomínky.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 2.2: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2018 (viz příloha 3)
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č. 2.2 bylo schváleno.
Ad 3.1: Starosta obce předložil k projednání finanční dar na vítání občánků, které se koná
13.10.2018 ve výši 2.000,- Kč / dítě. Žádné připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.1: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000,- Kč/dítě na vítání občánků. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel
se: 0, Usnesení bod č.3.1 bylo schváleno.
Ad 3.2 Starosta obce předložil k projednání žádost Senior Clubu Tošanovice, o.s., Dolní
Tošanovice o poskytnutí finančního daru na činnost v roce 2018. (příloha č.4). Výše
finančního daru v žádosti činí 3.000,- Kč, zastupitelé vyjádřili souhlas.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.2: zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
Senior Clubu Tošanovice, o.s., Dolní Tošanovice ve výši 3.000,- Kč na činnost v roce 2018

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.3.2 bylo schváleno.
Ad 3.3: Starosta obce předložil k projednání žádost Českého svazu včelařů, z.s. ZO Hnojník
o finanční dar na činnost organizace v roce 2018, návrh výše příspěvku starosta 3.000,- Kč,
žádné další návrhy.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.3: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 3.000,- Kč Českému svazu včelařů, z.s., ZO Hnojník na činnost
organizace v roce 2018
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 , Usnesení bod č.3.3 bylo schváleno.
Ad 3.4: Starosta předložil členům zastupitelstva obce návrh na finanční dar paní A.V.
v důsledku těžké životní situace. Vysvětlil probíhající pomoc ze strany obce, zejména
v jednání s úřady. Zastupitelé návrh na finanční dar podpořili. Ohledně sbírky, kterou
navrhovali uspořádat někteří občané se vyjádřil starosta, že po jednání s paní A.V., za
přítomnosti ing.M.V. paní A.V. sbírku jednoznačně odmítla.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.3.4: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 50.000,- Kč paní A.V. v důsledku tíživé životní situace.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 , Usnesení bod č.3.4 bylo schváleno.
Ad 4 Diskuse
Starosta obce – po sejmutí sirény z budovy zámku v důsledku jednání majitelky zámku se
ZHS bylo o umístění sirény jednáno a bude umístěna na budově obecního úřadu. Obec se
bude podílet na financování ve výši 30.000,- Kč.
Místostarosta obce – při příležitosti posledního zasedání zastupitelstva obce v tomto
volebním období poděkoval celému zastupitelstvu obce za dobrou práci a navrhnul odměnu
starostovi obce za mimořádnou činnost nejen pro obec , ale i ve Spolku obnovy vesnice a
Sdružení obcí povodí Stonávky.
Starosta obce – odměnu odmítnul a zároveň také poděkoval zastupitelstvu za dobrou práci.
Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,20 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast.

V Horních Tošanovicích 18.9.2018
Zapsala: Slaninová J.

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Jiří Světlík

Ing.Petr Martiňák
starosta obce

…………………………….
Zbyněk Slanina

USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE
KONANÉHO DNE 18.9.2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Bod 2.2

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Tošanovice pro rok 2018

Bod 3.1 Finanční dar na vítání nových občánků obce Horní Tošanovice ve výši 2 000,Kč/dítě
Bod 3.2 Finanční dar Senior Clubu Tošanovice, Dolní Tošanovice 22,739 53 ve výši 3 000,Kč na činnost v roce 2018
Bod 3.3 Finanční dar Českému svazu včelařů, ZO Hnojník ve výši 3000,-Kč na činnost
v roce 2018
Bod 3.4

Finanční dar ve výši 50.000,- Kč paní A.V. v důsledku tíživé životní situace

Bere na vědomí:
Bod 2.1

Rozpočtové opatření č.4/2018

Ing.Petr Martiňák
starosta obce

