
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 22.3.2021   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří, Zahálková Eliška, Křepelková Danuše, Simonics 
Martin, Kotrč Jiří 
Omluveni: Dušek František 
Hosté: Křepelka Josef, Křepelková Markéta, Špinová Hana, Špinová Markéta 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 18 00 hodin starostkou obce ve 
Spolkovém domě v Tomicích. 
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. Žádost o odkup pozemku – Popková M. 
5. Žádost o odkup nebo dlouhodobý pronájem pozemku – Špinová H. 
6. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku – Mašek K. 
7. Žádost o odkup pozemků – Křepelka J.   
8. Zpráva o přezkumu hospodaření obce 2020 
9. Účetní obce 2021 
10.  Rozpočtové opatření č. 1/2021 
 
 
 
 
1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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



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 08.02.2021. 
Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání. 
 

4. Žádost o odkup pozemku – Popková M. 
Starostka obce seznámila zastupitelé s žádostí pí. Markéty Popkové na odkup 
pozemku par. č. st. 98 o výměře 286 m2;  katastrální území Tomice u Dolních Kralovic.  
 
Usnesení č. 4: Obecní zastupitelstvo bere Žádost o odkup pozemku na vědomí. 
 

5. Žádost o odkup nebo dlouhodobý pronájem pozemku – Špinová H. 
Starostka obce seznámila zastupitelé s žádostí pí. Hany Špinové na odkup nebo 
dlouhodobý pronájem části pozemku par.č. 399/16 a par. č. 399/15 o výměře cca 400 
m2; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic. Zastupitelé vše projednali a pozemek 
by obec pí. Špinové pronajala na dobu 10 let. 
 
Usnesení č. 5: Obecní zastupitelstvo bere Žádost o odkup pozemku na vědomí. 
 

6. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku – Mašek K. 
Starostka obce seznámila zastupitelé s žádostí p. Karla Maška na dlouhodobý 
pronájem části pozemku par. č. 399/16 o výměře cca 20 m2; katastrální území Tomice 
u Dolních Kralovic. Zastupitelé vše projednali a pozemek by obec p. Maškovi 
pronajala na dobu 10 let. 
 
Usnesení č. 6: Obecní zastupitelstvo bere Žádost o odkup pozemku na vědomí. 
 

7. Žádost o odkup pozemků – Křepelka J. 
Starostka obce seznámila zastupitelé s žádostí p. Josefa Křepelky na  



- odkup části pozemku par. č. 821/4 o výměře 550 m2;  katastrální území Tomice 
u Dolních Kralovic. 

- odkup části pozemku par. č. 821/1 o výměře 315 m2; katastrální území Tomice 
u Dolních Kralovic 

- odkup části pozemku par. č. 1250/1 o výměře 278 m2; katastrální území Tomice 
u Dolních Kralovic 

- odkup části pozemku par. č. 135/2 o výměře 170 m2; katastrální území Tomice 
u Dolních Kralovic 
 

Usnesení č. 7: Obecní zastupitelstvo bere Žádost o odkup pozemků na vědomí. 
 

8. Zpráva o přezkumu hospodaření obce 2020 
Starostka obce informovala zastupitele o Přezkumu hospodaření obce, který se konal 
16.2.2021. Přezkum hospodaření obce Tomice byl s výhradami. 
 
Starostka obce informovala zastupitele, že v roce 2020 zastupitelstvo neschválilo 
Rozpočtové opatření č. 1. 
Zastupitelé obce vše projednali a rozpočtové opatření č.1 schválili dodatečně. 
 
Hlasování: pro: 5      proti: 0       zdrženo: 1 
 
Starostka obce informovala zastupitele o tom, že se v roce 2020 zastupitelstvo obce 
neschválilo, aby účetní obce na Dohodu o provedení práce dělala zastupitelka Eliška 
Zahálková. 
Zastupitelé dodatečně schvalují účetní obce pro rok 2020.  
 
Hlasování: pro: 5      proti: 0       zdrženo: 1 
 
Starostka obce informovala zastupitele obce, že v roce 2020 zastupitelstvo obce 
neschválilo řádnou účetní závěrku za rok 2019. Zastupitelé vše projednali a schválili 
řádnou účetní závěrku za rok 2019 dodatečně. 
 
Hlasování: pro: 5       proti: 0       zdrženo: 1 
 
Starostka obce informovala zastupitele o nezveřejnění veřejné zakázky na profilu 
zadavatele – prodávající SAP – Fiat Ducato. Náprava byla sjednána vyvěšením. 
Zastupitelé berou informaci na vědomí. 
 



Usnesení č. 8: Zastupitelé obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 1 z roku 2020, 
zároveň schvalují účetní obce pro rok 2020. Dále zastupitelstvo schvaluje účetní 
závěrku pro rok 2019 a bere na vědomí informaci o nezveřejnění veřejné zakázky na 
profilu zadavatele. 
 

9. Účetní obce 2021 
Starostka obce Jana Machyánová, seznámila zastupitele s tím, aby účetní obce na 
Dohodu o provedení práce v roce 2021 byla zastupitelka Eliška Zahálková.  
 
Hlasování: pro: 5       proti: 0       zdrženo: 1 
 
Usnesení č. 9:  ZO schválilo, aby účetní obce v roce 2021 byla Eliška Zahálková. 
 

10.  Rozpočtové opatření č. 1/2021 
Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 1 dle 
předložené přílohy 
 
Hlasování: pro: 5       proti: 0       zdrženo: 1 
 
Usnesení č. 10:  ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1. 
 
 
 
Zápis provedla:          Eliška Zahálková             …………………………………. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Danuše Křepelková         …………………………………. 
               
                Jiří Hála                             …………………………………. 
 
Starostka obce:          Jana Machyánová          …………………………………. 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………. 
Sejmuto dne:…………………….  


