ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE
KONANÉHO DNE 14.1.2019
Přítomni: Hála Jiří, Machyánová Jana, Simonics Martin, Zahálková Eliška, Křepelková
Danuše, Kotrč Jiří, Dušek František
Hosté: Hnát Lukáš
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 18 00 hodin starostou obce
v zasedací místnosti OÚ.
Bylo přítomno všech 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Program zasedání:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání
3) Plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání
4) Účetní obce
5) Návrh na koupi traktoru
6) Balíčky pro důchodce
7) Internetové stránky
8) Dětský karneval
9) Diskuse

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Jiří Kotrč a
Martin Simonics.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno všemi hlasy.
Usnesení č. 1: Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelkou byla určena
Eliška Zahálková, ověřovatelé zápisu Jiří Kotrč a Martin Simonics.
2. Schválení navrženého programu
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdrženo: 0

Usnesení č. 2: ZO schvaluje navržený program zasedání obce.
3. Plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání
Starosta obce seznámil přítomné s plněním úkolů dle zápisu minulého zasedání ze
dne 17.12.2018.
Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky.
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání.
4. Účetní obce
Starosta obce Jiří Hála seznámil zastupitele s návrhem na pozici účetní obce Tomice.
Zájem o pozici účetní obce projevily pí. Jana Krajíčková, pí. Hana Vorlová, sl. Eliška
Zahálková. Pí. Jana Krajíčková a pí. Hana Vorlová svoji žádost ještě před rozhodnutím
zastupitelstva obce stáhly. Po dobu zaškolování zůstává nadále účetní obce pí. Vlasta
Krajíčková, která bude na této pozici po nezbytně nutnou dobu.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdrženo: 1

Usnesení č. 4: ZO schválilo na pozici účetní sl. Elišku Zahálkovou.
5. Návrh na koupi traktoru
Starosta obce přišel s návrhem na koupi traktoru od pana Radka Kořínka. ZO se
dohodlo, že tento bod jednání, nechají na další zasedání, s tím že se zastupitelé
poptají i po jiných nabídkách.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdrženo: 0

Usnesení č. 5: ZO bere na vědomí návrh na koupi traktoru.
6. Dárkové balíčky pro důchodce
Starosta obce Jiří Hála přednesl přítomným členům OZ návrh na pořízení dárkových
balíčků důchodcům, kteří se dožívají životního jubilea. Jedná se o důchodce, kteří od
1.1.2019 oslaví 65 let, 70 let, 75 let, těm kteří oslaví 80 a více let pořídí obec dárkový
balíček každý rok. Dárkový balíček bude v hodnotě 1 000,- Kč.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdrženo: 0

Usnesení č. 6: OZ schválilo nákup dárkových balíčků pro důchodce dožívajících se
životního jubilea.
7. Internetové stránky
Místostarostka obce Jana Machyánová podala návrh na vytvoření webových stránek
obce Tomice. S tím, že pošle poptávku firmám, které by webové stránky vytvořily.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdrženo: 0

Usnesení č. 7: ZO schválilo návrh na tvorbu webových stránek obce Tomice.
8. Dětský karneval
Starosta obce podal návrh na sponzorský dar do tomboly na Dětský karneval
v Tomicích konaný 20.1.2019. Hodnota daru činí 2 000,- Kč. Starosta ještě podal
návrh na platbu kapely v hodnotě 5 500,- Kč.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdrženo: 0

Usnesení č. 8: ZO schválilo sponzorský dar na Dětský karneval a platbu kapely.

9. Diskuse

Zápis provedla:

Eliška Zahálková

Ověřovatelé zápisu: Jiří Kotrč

Starosta obce:

………………………………….
………………………………….

Martin Simonics

………………………………….

Jiří Hála

………………………………….

Vyvěšeno dne:………………….
Sejmuto dne:…………………….

