
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 22.6.2020   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří, Zahálková Eliška, Křepelková Danuše, Dušek 
František, Simonics Martin 
Nepřítomni: Kotrč Jiří 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 19 00 hodin starostkou obce 
v zasedací místnosti OÚ Tomice. 
Bylo přítomno  6 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. Závěrečný účet 2019 
5. Převod kapličky 
6. Strategický rozvojový plán obce 
7. Hasičské auto 
8. Dotace na les 
9. Odbahnění potoka 
10.  Pamětní deska k vysazené lípě 
 
1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Danuše 
Křepelková a  František Dušek. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno všemi hlasy. 
 
Usnesení č. 1: Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelkou byla určena 
Eliška Zahálková, ověřovatelé zápisu Danuše Křepelková a František Dušek. 
 

2. Schválení navrženého programu 
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu. 
 
Hlasování: pro: 6      proti: 0       zdrženo: 0 



 
Usnesení č. 2: ZO schvaluje navržený program zasedání obce. 
 

3. Plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání 
Starostka obce seznámil přítomné s plněním úkolů dle zápisu minulého zasedání ze 
dne 25.5.2020. 
Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání. 
 

4. Závěrečný účet 2019  
Starostka obce předložila přítomným zastupitelům návrh Závěrečného účtu 2019. 
Zastupitelé Závěrečný účet 2019 schválili bez výhrad.  
 
Hlasování: pro: 6      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 4: Závěrečný účet 2019 byl schválen bez výhrad. 
 

5. Převod kapličky 
Starostka obce informovala zastupitele o možnosti převodu kapličky do vlastnictví 
obce. Nyní ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Keblov. Celý proces ohledně 
převodu kapličky je dlouhodobý. 
 
Hlasování: pro: 6      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 5:  ZO schválilo žádost o převod kapličky. 
 

6. Strategický rozvojový plán obce  
Starostka obce informovala o aktualizace Strategického rozvojového plánu obce 
Tomice. Zastupitelé aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce Tomice 
schvalují. 
 
Hlasování: pro: 6      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 6:  ZO schválilo aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce Tomice. 
 
 
 



7. Hasičské auto 
Starostka obce informovala zastupitele o výběrovém řízení na Hasičské auto. 
Výběrového řízení se účastnili tyto firmy: 
 
 Společnost                                                   cena 

1. LSM Česká republika spol. s r.o.                         1 076 900,00 Kč 
2. G&M solutions s.r.o.                                             1 028 500,00 Kč 
3. SAP spol. s r.o.                                                           977 680,00 Kč 

 
Výběrové řízení vyhrává firma s nejnižší cenovou nabídkou – SAP spol. s r.o.. 
 
Obec Tomice musí Hasičské auto spolufinancovat a to částkou 227 680,- Kč. 
 
Hlasování: pro: 6      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výběrovém řízení. 
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování Hasičského auta částkou 227 680,- Kč. 
 

8. Dotace na les  
Starostka Jana Machyánová informovala zastupitele o možnosti získat dotaci na 
oplocení nově vysazeného lesa a dotaci na vysazené stromky. 
 
Hlasování: pro: 6      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na oplocení lesa 
a  o dotaci na vysazené stromky.  
 
 

9.  Odbahnění potoka  
Starostka obce informovala přítomné zastupitele s tom že Lesy ČR obci Tomice 
přislíbily odbahnění potoka od Vrbů k rybníku. 
 
Usnesení č. 9:   Zastupitelstvo obce bere informaci o odbahnění potoka na vědomí 
 

10.  Pamětní deska k vysazené lípě 
Starostka obce navrhla zastupitelům vyrobení pamětní desky k lípě, který byla 
vysazena u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. 
 



Hlasování: pro: 6      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 10:  ZO schvaluje vyrobení pamětní desky k lípě. 
 
 
Zápis provedla:          Eliška Zahálková             …………………………………. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Danuše Křepelková       …………………………………. 
               
                František Dušek              …………………………………. 
 
Starostka obce:          Jana Machyánová          …………………………………. 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………. 
Sejmuto dne:…………………….  


