Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice
konaného dne 19.11.2018
Přítomno: dle presenční listiny - 9 členů zastupitelstva obce ( příl.č.1), přítomni 4 občané
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin a ukončeno v 18,30 hod.
Zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu Jarmila Slaninová
Program jednání
1. Zahájení, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, projednání námitek ověřovatele
zápisu z ustavujícího zasedání 1/2018
2. Projednání smluv
3. Projednání rozpočtového opatření č.6/2018
4. Projednání finančních darů
5. Projednání pravomoci starosty obce k rozpočtovým opatřením
6. Projednání akcí na rok 2019
7. Diskuze, závěr
Ad 1.1 : Zasedání zahájil v 17,00 hod. a řídil starosta obce Ing.Petr Martiňák. Konstatoval,
že je přítomno devět členů zastupitelstva obce. Druhé zasedání ZO bylo řádně svoláno a
vyhlášeno 7.11.2018. Program jednání byl doplněn o projednání námitek ověřovatele zápisu
Mgr.M.Štajgrové. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Volba návrhové komise pro návrh usnesení. Byla navržena komise ve složení :
Mgr.T.Grycz, M.Hrabinský, schváleno pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 3 (V.Kolek, N.Soldanová,
Mgr.M.Štajgrová), ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: V. Čmiel, schváleno : Pro: 5,
proti: 4 (Mgr. E. Finkeová, V.Kolek, N.Soldanová, Mgr. M.Štajgrová), Z. Slanina, schváleno
pro: 6 , proti: 3 (V.Kolek, N.Soldanová, Mgr. M.Štajgrová), zdržel se: 0. O návrhu
Mgr.M.Štajgrové, která navrhla ověřovatelem N.Soldanovou se nehlasovalo.
1.2: Námitky proti zápisu z ustavujícího zasedání ze dne 31.10.2018 vzneseny
Mgr.M.Štajgrovou probral postupně starosta obce v odpovědi na tyto námitky, v diskusi
vystoupila Mgr.E.Finkeová, Mgr. M. Štajgrová, Mgr. T.Grycz. Následně nechal předsedající
hlasovat o odpovědi na námitky proti zápisu.(příloha č.2)
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3 (V.Kolek, N.Soldanová, Mgr. M.Štajgrová)
Ad 2. Smlouvy
Ad 2.1 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o zřízení služebnosti, spočívající ve
zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení pod označením
„11010-057198 CGM_FRMI_FMHOT_OK mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice
129, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., zastoupena firmou Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s.r.o.,
Opava, Příčná 2828/10. K tomuto bodu navrhla Mgr. M. Štajgrová opravit ve smlouvě článek
IV – cena a platební podmínky – „ se zřizuje za obvyklou cenu v místě a čase “, připomínka
byla akceptována.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.2.1: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního
komunikačního vedení pod označením „11010-057198 CGM_FRMI_FMHOT_OK mezi obcí
Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem

Martiňákem a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., zastoupena firmou
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s.r.o., Opava, Příčná 2828/10.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 (Mgr.M.Štajgrová), Usnesení bod č.2.1 bylo
schváleno.
Ad 2.2 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8014809/01 mezi obcí Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129,
zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena
firmou NOVPRO FM, s.r.o., Frýdek – Místek, Sadová 609, zastoupena jednatelem Vítem
Novákem.. K tomuto bodu navrhla Mgr. M.Štajgrová opravit ve smlouvě článek IV – cena a
platební podmínky – „ se zřizuje za obvyklou cenu v místě a čase “, připomínka byla
akceptována.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.2.2: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014809/01 mezi obcí Horní Tošanovice,
Horní Tošanovice 129, zastoupenou starostou obce Ing.Petrem Martiňákem a ČEZ Distribuce,
a.s., zastoupena firmou NOVPRO Frýdek - Místek, Sadová 609, zastoupena jednatelem
Vítem Novákem.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení bod č.2.2 bylo schváleno.
Ad 3: Účetní obce předložila k projednání rozpočtové opatření č. 6/2018. Zastupitelstvo
obce nevyjádřilo žádné připomínky. Mgr. E. Finkeová vystoupila v diskusi k tomuto bodu.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č. 3: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2018 (viz příloha č. 3)
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 ( Mgr. M.Štajgrová), Usnesení bod č. 3 bylo
schváleno.
Ad 4:
Ad 4.1: Starosta obce předložil k projednání žádost o finanční dar na provozní náklady
spojené s provozem záchranné stanice se sídlem Bartošovice 146, 742 54 na rok 2019 (
příloha č.4 ), návrh Mgr. T. Grycz 3.000,- Kč, návrh Mgr. M. Štajgrová 4.000,- Kč, bylo
vysvětleno, že v žádosti požadují 3 tis. Kč
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4.1: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
finančního daru záchranné stanici se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na činnost v roce 2019,
ve výši 3.000,- Kč
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení bod č.4.1 bylo schváleno.
Ad 4.2 Starosta obce předložil k projednání žádost pobočného spolku Strom života – Andělé
stromu života o poskytnutí finančního daru na podporu provozu mobilního hospice v roce
2019 (příloha č.5).V diskusi k tomuto bodu vystoupili: N.Soldanová.
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.4.2: zastupitelstvo obce zamítá finanční dar
pobočného spolku Strom života – Andělé stromu života na podporu provozu mobilního
hospice v roce 2019
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 (N.Soldanová), Usnesení bod č.4.2 bylo schváleno.
Ad 5: Projednání pravomoci starosty obce provést rozpočtové opatření v neodkladném
případě do výše 500 tis. Kč v meziobdobí mezi jednáním zastupitelstva dle § 16 odst.3,
písmeno a,b zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V diskusi
k tomuto bodu vystoupila Mgr.M.Štajgrová
Předsedající podal: Návrh na usnesení bod č.5: zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc
starosty obce provést rozpočtové opatření v neodkladném případě do výše 500 tis. Kč
v mezidobí mezi jednáním zastupitelstva dle § 16 odst..3, písmeno a, b zákona č. 250/2000
Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 (N.Soldanová), Usnesení bod č.5 bylo schváleno.
Ad 6: Akce na rok 2019
Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva, kteří se zúčastnili slavnostního zasazení lípy
ke 100.výročí vzniku Československa.
Seznámil členy zastupitelstva s akcemi pro rok 2019, jsou uvedeny i v kalendáři, který bude
připraven k roznosu občanům začátkem prosince 2018.Vdiskusi k tomuto bodu vystoupili:
N.Soldanová, Mgr. M. Štajgrová, Mgr.E.Finkeová
Starosta obce :
30.11.2018 rozsvícení vánočního stromu
3.12.2018 pracovní schůzka zastupitelstva
8., 9.12.2018 – vánoční výstava
17.12.2018 – zasedání zastupitelstva obce
Ad 7: Diskuse
Veřejné osvětlení - chodník pod Ječmínkem – nesvítí
p.Čmiel V. – připomínka, v koncovce vodovodního řádu u Szymczysků je nízký tlak vody
Strarosta obce – p.Voznica bude měnit čerpadlo ve vodárně – poradí se s ním na posílení
p.Soldanová N. – dotaz, zda můžou rodiče požádat o navýšení finančního daru na rok 2019
Starosta obce – volnou formou žádost, projedná se na dalším zasedání zastupitelstva
p.Soldanová N. – dotaz, proč nelze využívat novou zahradu u mateřské školy pro všechny
Mgr. Grycz T. – hygienické důvody, lze domluvit se přes MC Bambulín
Ing.Čechák R. – dotaz na postup prací na čp.9 a celkový náhled na investice v období 2018 –
2022, ČOV
K tomuto bodu vystoupili: Ing. Kelecsény L., Ing. Čecháková K., starosta obce
Ing. Čechák R.- dotaz na obecní informátor, kde by se uváděly informace o zóně, postupu
prací na čp.9 as jiné
Mgr. Grycz T. – již tvoří obecní informátor
Žádné další příspěvky do diskuse, starosta v 18,30 hod. ukončil zasedání, poděkoval za účast.
V Horních Tošanovicích 19.11.2018
Zapsala: Slaninová J.

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Vladislav Čmiel

Ing.Petr Martiňák
starosta obce

…………………………….
Zbyněk Slanina

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ TOŠAN0VICE
KONANÉHO DNE 19.11.2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Bod 1.1 odpověď na námitky Mgr. Marie Štajgrové k zápisu z 1. ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Horní Tošanovice.
Bod 2.1 Smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
Podzemního
komunikačního
vedení
pod
označením
„11010-057198
CGM_FRMI_FMHOT_OK mezi obci Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou
starostou obce Ing. Petrem Martiňákem a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se
sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žiškov, 130 00 zastoupena na základě plné moci
Leonhardem Řehulkou jednatelem společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava
spol.s.r.o se sídlem Příčná 2828/10, Opava, 746 01.
Bod 2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-8014809/01 mezi
obci Horní Tošanovice 129, 739 53 p. Hnojník zastoupenou starostou obce Ing. Petrem
Martiňákem a ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405
02 zastoupenou na základě plné moci společnosti NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem FrýdekMístek, Sadová 609, 738 01, zastoupena jednatelem Vítem Novákem.
Bod 3. Rozpočtové opatření č.6/2018 obce Horní Tošanovice
Bod 4.1 Finanční dar ve výši 3000,- Kč ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 pobočný spolek na
provoz záchranné stanice pro raněné, či jinak handicapované volně žijících živočichů v roce
2019.
Bod 5. Pravomoc starosty obce provést rozpočtové opatření v neodkladném případě do výše
500 tis.Kč v meziobdobí mezi jednáním zastupitelstva dle § 16 odst.3, písmeno a,b zákona č.
250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Bod 6. Seznam připravených akcí v obci Horní Tošanovice pro rok 2019.
Zastupitelstvo obce zamítá:
Bod 4.2 Žádost o finanční dar na podporu provozu Mobilní hospice Strom života v roce
2019, se sídlem Nový Jičín, 741 01 Msgr.Šrámka 1186/16.
V Horní Tošanovice 19.11.2018

Ing. Petr Martiňák
starosta obce

