
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 

KONANÉHO DNE 17.5.2021   

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

Martin, Kotrč Jiří, Dušek František 

Hosté: Simonicsová Alena, Machyán Stanislav, Jiran Libor, Maršík Miroslav, Zahálka 

Jaroslav, Špinová Markéta 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v zasedací místnosti OÚ Tomice. 

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. Pozemky 

5. Prodej pozemku – Popková M. 

6. Záměr prodeje části pozemku – Kotrč J. 

7. Žádost o odkup pozemku – Maršík M. 

8. Žádost o odkup pozemku – Hnát L. 

9. Žádost o odkup nebo výměnu pozemku – Fialka M. 

10.  Žádost o souhlasné prohlášení 

11.  Nákup pozemků pro obec 

12.  Zřízení služebnosti na kapličce 

13.  Dřevěné stříšky na obecní znak 

14. Kontejnerová stání 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Danuše 

Křepelková 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 Danuše Křepelková a Martin Simonics. 

 

 

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 

Starostka obce seznámil přítomné s plněním úkolů dle zápisu minulého zasedání ze 

dne 19.04.2021. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Pozemky 

Starostka obce navrhla, že ti zastupitelé, kteří na posledním zasedání byli pro prodání 

pozemků, tak se budou snažit obci navrátit stejnou výměrů pozemků. 

Dále informovala, že rodina Křepelkova musí obecní pozemky, které neoprávněně 

využívá vyklidit. 

 

Usnesení č. 4: Obecní zastupitelstvo bere informaci navědomí 

 

5. Prodej pozemku – Popková M. 

Starostka obce informovala zastupitele o tom, že majitelky pozemku par. č. st.98 o 

výměře 286 m2 ; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic, jimiž jsou Chmelová 

Štěpánka, Popková Markéta, Kotrčová Markéta nepřistoupily na dlouhodobé užívání 

pozemku jako přístupovou cestu k budově OÚ po dobu minimálně 10 let. 

Starostka navrhla, že s majitelkami pozemku vstoupí v jednání o možnosti pronájmu 

přístupové cesty k budově OÚ za úplatu (nájemné). 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 
 



Usnesení č. 5: Obecní zastupitelstvo schvaluje, aby starostka vstoupila v jednání 
s majitelkami pozemku o možnosti pronájmu. 

 
 

6. Záměr prodeje části pozemku – Kotrč J. 

OZ zamítá p. Jiřímu Kotrčovi prodej části pozemku par. č. 1248/12 o výměře 162 m2 ; 

katastrální území Tomice u Dolních Kralovic.  

 

Hlasování: pro: 0       proti: 6       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 6: ZO zamítá prodej části pozemku p. Jiřímu Kotrčovi. 

 

7. Žádost o odkup pozemku – Maršík M. 

Starostka obce seznámila přítomné členy s žádostí p. Miroslava Maršíka o odkup:  

-  části pozemku par č. 821/1 o výměře cca 220 m2; katastrální území Tomice u 

Dolních Kralovic 

- části pozemku 775/16 o výměře 130 m2; katastrální území Tomice u Dolních 

Kralovic 

 

Usnesení č. 7: ZO bere žádost o odkup pozemku na vědomí. 

 
8. Žádost o odkup pozemku – Hnát L. 

Starostka obce seznámila přítomné členy s žádostí p. Lukáše Hnáta o odkup části 

pozemku p. č. 473/1 o výměře 427 m2 ;katastrální území Tomice u Dolních Kralovic. 

 

Usnesení č. 8: ZO bere žádost o odkup pozemku na vědomí. 

 

 
9. Žádost o odkup nebo výměnu pozemku – Fialka M. 

Starostka obce seznámila přítomné členy s žádostí p. Martina Fialky o odkup části 

pozemku p. č. 50 o výměře 60 m2; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic nebo o 

výměnu tohoto pozemku za část pozemku p. č. 49/1 ve stejné výměře. 

 

Usnesení č. 9:  ZO bere žádost o odkup pozemku na vědomí. 

 

10.  Žádost o souhlasné prohlášení  

Starostka obce seznámila členy zastupitelstva s žádostí pí. Aleny Simonicsové o 

souhlasné prohlášení o zemědělské stavbě na par. č. 14/2. 



Jedná se o stodolu manželů Simonicsových, která je v Katastru nemovitostí zapsána 

na listu vlastnictví Obce Tomice. K této chybě došlo nedopatřením v dřívějších 

dobách. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 10:  ZO schvaluje souhlasné prohlášení pí. Aleny Simonicsové. 

 

11.  Nákup pozemků pro obec 

Starostka obce informovala zastupitele o možnosti odkupu pozemku par. č. st. 95 o 

výměře 240 m2; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic, majiteli pozemku jsou 

Ryšavá Jana, Ryšavý Karel a Ryšavý Tomáš. 

Dále starostka navrhla, že by Obec Tomice mohla odkoupit pozemek par. č. 1248/1 o 

výměře 72 m2; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic; a pozemek par. č. 1248/7 

o výměře 47 m2; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic. Starostka obce by 

začala jednat s majitelkou pozemků pí. Věrou Křivohlavou o možnosti odkupu. 

Cena nakupovaných pozemků bude 35 Kč/ m2 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 11:  ZO schvaluje nákup pozemků pro obec. 

 

12.  Zřízení služebnosti na kapličce 

Starostka obce informovala zastupitele o tom, že součástí Darovací smlouvy, kterou 

získá obec do vlastnictví kapličku je také zřízení služebnosti.  

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 12:  ZO schvaluje zřízení služebnosti. 

 

13.  Dřevěné stříšky na obecní znak 

Starostka obce navrhla, aby dřevěné stříšky, které budou umístěny při vjezdu do vsi 

vyrobil p. Machyán Stanislav a byla s ním sepsána dohoda o provedení práce. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 13:  ZO schvaluje, aby dřevěné stříšky vyrobil p. Machyán. 

 



14.  Kontejnerová stání 

Starostka obce navrhla, zakrýt kontejnerové stání na návsi prkny, aby kontejnery 

nevyčnívaly. Zároveň navrhla, aby se pod kontejnery, které jsou umístěny u hasičárny 

a u Křepelků vybudovalo plato, stejně jako je tomu na návsi. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 14:  ZO schvaluje zadělání kontejnerového stání a vybudování 

kontejnerových plat. 

 

 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Danuše Křepelková        …………………………………. 

               

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

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


