
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 23.9.2019   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří Simonics Martin, Zahálková Eliška, Křepelková Danuše, 
Dušek František, Kotrč Jiří 
Hosté: Zahálka Jaroslav, Maršounová Marie, Jiran Libor 
 
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) Rozpočtové opatření na rok 2019 č.3 
5) Kontrola z Finančního úřadu 
6) Těžba dřeva 
7) Zastavení dražby 
8) Zápis věcného břemene - vodovodu do Katastru nemovitostí 
9) Žádost p. Tomáše Vorla o odkup pozemku 
10)Informace o cenách za Dětské hřiště a hasičskou zbrojnici 
11)Zpráva kontrolního a finančního výbor 

 
1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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



2. Schválení navrženého programu 
Starostka obce seznámila 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 
12.8.2019. 
Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání. 
 

4. Rozpočtové opatření na rok 2019 č. 3 
Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 3 dle předložené 
přílohy 

 
Navrhované zvýšení příjmů činí 200,00 tis. Kč 
Navrhované zvýšení výdajů činí  150,79 tis. Kč 
 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 4: ZO schválilo rozpočtové opatření na rok 2019 č.3. 

 
5. Kontrola z Finančního úřadu 

Starostka obce seznámila zastupitele o výsledcích proběhlé kontroly z Finančního úřadu. 
Kontrola byla na dotaci na Dětské hřiště Tomice. Vše proběhlo v pořádku.  

 
Usnesení č. 5: ZO bere na vědomí informaci o proběhlé kontrole z Finančního úřadu. 
 

6. Těžba dřeva 
Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy OZ se situací kůrovcové kalamity. 
Informovala zastupitele o nízkých cenách za prodej vytěženého dřeva. Zastupitelé vše 
projednali a pozastavili těžbu dřeva v obecních lesích. 
 
Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 6: ZO schválilo pozastavení těžby dřeva. 



 
7. Zastavení dražby 

Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy OZ se zastavením dražby 1/3 majetku 
pí. Jany Ryšavé. 
 
Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí informaci o zastavení dražby. 
 

8. Zápis věcného břemene - vodovodu do Katastru nemovitostí 
Starostka informovala zastupitele o provedení zápisu věcného břemene vodovodu do 
katastru nemovitostí.  
 
Usnesení č. 8: OZ bere na vědomí informaci o zápisu věcného břemene do katastru 
nemovitostí. 
 

9. Žádost p. Tomáše Vorla o odkup pozemku 
Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí p. Tomáše Vorla na odkup pozemku 
1248/14; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic.  

 
Usnesení č. 9: ZO bere na vědomí žádost p. Tomáše Vorla na odkup pozemku. 
 
 

10. Informace o cenách za dětské hřiště a hasičskou zbrojnici 
Pan Jaroslav Zahálka informoval všechny přítomné o nákladech na dětské hřiště a  
o nákladech na hasičskou zbrojnici. 
Nákladová cena na dětské hřiště               466 303,- bez DPH  
Nákladová cena na hasičskou zbrojnici    165 155,- bez DPH a vícenáklady na elektroinstalaci 
v hasičské zbrojnici ve výši 36 757,- bez DPH 
 
Usnesení č. 10: ZO bere na vědomí vyúčtování cen. 
 

 
11. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

Kontrolní výbor předložil zápis z provedené kontroly ze dne 23.9.2019 
Finanční výbor předložil zápis z provedené kontroly ze dne 23.9.2019 
Zastupitelé zápisy projednali, nebyly shledány nedostatky v kontrolách. 

 
Usnesení č. 11: ZO bere na vědomí zápisy z kontrol. 
 
 



Zápis provedla:          Eliška Zahálková             …………………………………. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Hála                            …………………………………. 
               
                Jiří Kotrč                           …………………………………. 
 
Starostka obce:          Jana Machyánová          …………………………………. 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………. 
Sejmuto dne:…………………….  


