
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 20.5.2019   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří, Simonics Martin, Zahálková Eliška, Křepelková 

Danuše, Kotrč Jiří, Dušek František 

Hosté: Hnát  Lukáš, Marie Maršounová, Jaroslav Zahálka, Vlasta Krajíčková 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 19 00 hodin starostkou 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) Dotace  

5) Sběrné místo pro kontejnery 

6) Cena dřeva 

7) Nákup vlečky 

8) Žádost pana J. Křepelky na oplocení pozemku 

9) Závěrečný účet 2018 

10) Nerozdělený hospodářský výsledek za rok 2018 

11) Účetní závěrka 

12) Územní plán 

13 Prostory pro traktor 

14) Plošná deratizace 

15) Stanovení ceny palivového dřeva 

16) Prodej dřeva p. Mičánkovi 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Jiří Hála 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 Hála 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 23.4.2019. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání. 

 

4. Dotace 

Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy OZ o možnosti dotací na 

hasičskou zbrojnici a hasičský automobil.  

 

Usnesení č. 4: ZO bere na vědomí možnost dotací. 

 

5. Sběrné místo pro kontejnery 

Starostka obce informovala zastupitele o přemístění kontejnerů na tříděný odpad a 

bioodpad. Prozatím budou kontejnery na tříděný odpad umístěny pod taras k p. 

Novosádovi (dům po p. Burdovi). 

Kontejner na bioodpad se přemístí pod most z pravé strany. 

 

Usnesení č. 5: ZO bere na vědomí přemístění kontejnerů. 

 

6. Cena dřeva 

Starostka obce informovala zastupitele o žádosti p. Jaroslava Psoty o odkup dřeva 

napadeného kůrovcem, palivového i kulatiny. Těžba mu byla přidělena v obecním 

lese u Jančovny. Dřevo bylo nimi vytěženo a změřeno p. Machyánovou a p. Jiranem 

v hodnotě 25,18 m3 . Cena vytěženého dřeva byla navržena 300Kč/ m3 . OZ vše 

projednalo a návrh odsouhlasilo. 

 



Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 6:. OZ schválilo prodej dřeva p. Psotovi za 300Kč/ m3 . 

 

7. Nákup vlečky 

Starostka obce seznámila přítomné členy s tím, že by obec pořídila vlečku za traktor. 

Obecní zastupitelstvo s návrhem souhlasí. Starostka poptá cenové nabídky. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 7: ZO souhlasí s nákupem vlečky. 

 

8. Žádost pana J. Křepelky na oplocení pozemku 

Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí pana Josefa Křepelky o oplocení 

pozemku kolem rybníka, s tím, že by tam pásl ovce. Jestliže obec dostane dotace na 

odbahnění rybníka bude pan J. Křepelka nucen oplocení odklidit. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 8:  OZ schválilo oplocení rybníka p. Křepelkou. 

 

9.  Závěrečný účet 2018 

Zastupitelstvo obce projednalo po vyvěšení na úřední desce závěrečný účet obce za 

rok 2018. Závěrečný účet obce za rok 2018 společně se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce ze dne 19.2.2019 k nahlédnutí. Závěrečný účet byl 

schválen bez výhrad. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0        zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 9: OZ schválilo Závěrečný účet 2018. 

 

10.  Nerozdělený hospodářský výsledek 

Zastupitelé obce schválili nerozdělený hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 

555 367,- Kč. Nerozdělený hospodářský výsledek se převede do dalších let. Proto 

bude zaúčtován na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 

z účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. 

 

Hlasování: pro: 7     proti: 0       zdrženo:  



 

Usnesení č. 10: ZO schválilo nerozdělený hospodářský výsledek za rok 2019.  

 

11.  Účetní závěrka 

Zastupitelé obce projednali a schválili řádnou účetní závěrku za rok 2018. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 11: ZO schválilo řádnou účetní závěrku 2018 

 

12.  Územní plán  

Zastupitelstvo obce Tomice 

 

I. Potvrzuje podle § 54 stavebního zákona: 

a) soulad změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 

b) skutečnost, že v průběhu projednávání nebylo nutné řešit rozpory 

c) soulad se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu 

 

II. Bere na vědomí: 

 že bylo seznámení s vyhodnocením výsledků projednávání návrhu Změny č.1 

Územního plánu Tomice, které provedl určený zastupitel s pořizovatelem 

v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) 

 

III. Vydává: 

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

rádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,stavební zákon“), za 

použití ustanovení § 55b odst. 7 stavebního zákona, dále § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 

č. 500/2006 S., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti a §171 a následujícího zákona č. 

500/2004 SB., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“) 

Změnu č. 1 Územního plánu Tomice s jeho odůvodněním formou Opatření obecné 

povahy č. 1/2019. 

 

13.  Prostory pro traktor 

Starostka obce přednesla návrh, že jelikož obec nemá vlastní prostory ke garážování 

traktoru, tak je možné dočasně traktor garážovat u p. Radka Kořínka. S tím, že by se 



mu za možnost garážování nabídlo 5 000Kč /ročně. V roce 2019 by to byla poměrná 

část. 

 

Hlasování: pro: 6     proti: 0       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 13: OZ schválilo garážování traktoru u p. R. Kořínka a nájemné 5 000 

Kč/ročně. 

 

14.  Plošná deratizace 

Starostka obce navrhla, aby v obci proběhla plošná deratizace krys a hlodavců. 

OZ projednalo a návrh schválilo. 

 

Hlasování: pro: 7     proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 14: OZ schválilo deratizaci krys a hlodavců. 

 

15.  Stanovení ceny palivového dřeva 

Starostka obce podala návrh na ceny palivového dřeva. Při samovýrobě palivového 

dřeva je navržená cena 300 Kč/ m3.  

Navržená cena již hotového palivového dřeva na prodej spoluobčanům 400 Kč/ m3. 

 

Hlasování: pro: 7     proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 15: OZ schválilo ceny palivového dřeva. 

 

16. Prodej dřeva p. Mičánkovi 

Starostka obce Jana Machyánová seznámila přítomné zastupitele s možností prodeje 

dřeva na stojato p. Mičánkovi. Jednalo by se o les Na Homoli. Obecní zastupitelstvo 

vše projednalo a možnost prodeje schválilo. 

 

Hlasování: pro: 7     proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 16: OZ schválilo prodej dřeva p. Mičánkovi. 

 

 

 

 

 



Zápis provedla:          Eliška Zahálková             …………………………………. 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jiří Hála                            …………………………………. 

               

                 Martin Simonics            …………………………………. 

 

Starostka obce:          Jana Machyánová          …………………………………. 

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


