
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 

KONANÉHO DNE 6.9.2021   

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

Danuše 

Omluveni: Dušek František 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v zasedací místnosti OÚ Tomice. 

Bylo přítomno 5 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. Ukončení funkce zastupitele 

5. Volba předsedy finančního výboru 

6. Volba člena inventarizační komise 

7. Plán sociálních služeb ORP Vlašim na roky 2021-27 

8. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy 

9. Volby do Poslanecké sněmovny 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

Danuše Křepelková. 

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 Danuše Křepelková. 

 

2. Schválení navrženého programu 

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu. 

 

Hlasování: pro: 5      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 12.07.2021. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Ukončení funkce zastupitele 

Starostka obce Jana Machyánová informovala zastupitele a ukončení funkce 
zastupitele pana Jiřího Kotrče k 10.8.2021.  
 
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ukončení funkce 

zastupitele pana Jiřího Kotrče.  

 

5. Volba předsedy finančního výboru 

Starostka obce navrhla, aby novým předsedou finančního výboru byla zastupitelka 

Danuše Křepelková. 

 

Hlasování: pro: 4    proti: 0       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 5: OZ schválilo, aby předsedou finančního výboru byla Danuše 

Křepelková. 

 

6. Volba člena inventarizační komice 

Starostka obce navrhla, aby novým členem inventarizační komise byl zastupitel Martin 

Simonics. 

 

Hlasování: pro: 4    proti: 0       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 6: OZ schválilo, aby členem inventarizační komise byl Martin Simonics. 

 

 
7. Plán sociálních služeb ORP Vlašim na roky 2021- 2027 

Starostka obce informovala zastupitele o vypracování Plánu sociálních služeb ORP 

Vlašim na období 2021 – 2027. 

 



Hlasování: pro: 5      proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje realizaci Plánu sociálních služeb 

pro ORP Vlašim na období 2021 – 2027 na svém správním území. 

 

8. Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy 

Starostka obce informovala zastupitele o návrhu Dohody o změně veřejnoprávní 

smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku veškerých přestupků. Dohoda 

bude uzavřena na dobu neurčitou s nabytím účinnosti od 1.1.2022. 

 

Hlasování: pro: 5       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní 

smlouvy s Městem Vlašim, kterou bude změněna veřejnoprávní smlouva uveřejněná 

v částce 2/2016 Věstníku Středočeského kraje, ve věci zajišťování výkonu přenesené 

působnosti ve věcech přestupků dle přílohy.  

 

9. Volby do Poslanecké sněmovny 

Starostka obce informovala zastupitele o volbách do Poslanecké sněmovny, které se 

budou konat 8.- 9.10.2021. 

 

Usnesení č. 9: Zastupitelé berou na vědomí informaci o konání voleb do Poslanecké 

sněmovny. 

 

 

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

 

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

               

                Danuše Křepelková        …………………………………. 

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


