
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 15.11.2021   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří Zahálková Eliška, Simonics Martin, Křepelková 
Danuše, Dušek František 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 18 00 hodin starostkou obce 
v zasedací místnosti OÚ Tomice. 
Bylo přítomno všech 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. Dotace na Spolkový dům 
5. Žádost p. Maršíka 
6. Nabídka odkupu lesa od p. Šnajdra 
7. VODAK - Změna dodatku ke smlouvě 
8. BENE-BUS 
9. Veřejné osvětlení 
 
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 seznámila přítomné s plněním úkolů dle zápisu minulého zasedání ze 
dne 18.10.2021. 
Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání. 
 

4. Dotace na Spolkový dům 
Starostka obce Jana Machyánová informovala zastupitele o podání žádosti o dotaci 
na rekonstrukci 1 .patra Spolkového domu.  
 
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere informaci o podané žádosti na vědomí.  
 

5. Žádost p. Maršíka 
Starostka obce informovala zastupitele o Žádosti p. Miroslava Maršíka, který žádá o 
znovu projednání části prodeje pozemku č. 821/1  o výměně cca 130 m2 ;ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k.ú. Tomice u Dolních Kralovice. Schválený prodej části pozemku  
821/1  ze dne 14.6.2021 podle stavebního úřadu nelze rozdělit. P. Maršík proto žádá o 
prodej zbylé části pozemku.  
  
Hlasování: pro: 4    proti: 1       zdrženo: 1 
 
Usnesení č. 5: OZ schválilo prodej pozemku č. 821/1. 
 

6. Nabídka odkupu lesa od p. Šnajdra 
Starostka obce informovala zastupitele o nabídce nákupu lesa pro obec od p. Zdeňka 
Šnajdra. Jedná se o pozemek par. č. 1120 o výměře 4953 m2 ;lesní pozemek v k. ú. 
Tomice u Dolních Kralovic a pozemek par. č. 1121 o výměře 1431 m2 ;lesní pozemek 
v k. ú. Tomice u Dolních Kralovic. Celkem tedy o 6384 m2. Navrhovaná cena od  
p. Šnajdra je 1 Kč/m2. Jedná se tedy o 6384 m2 v hodnotě 6384 Kč. 
 
Hlasování: pro: 6    proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 6: OZ schválilo nákup lesních pozemků od p. Šnajdra. 
 
 
 
 



7. VODAK – Změna dodatku ke smlouvě 
Starostka obce informovala o Dodatku ke smlouvě, který se týká navýšení ceny o 
6 427 Kč + DPH.  Celková cena na rok 2022 je 159 743 Kč + DPH.  
 
Hlasování: pro: 6    proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce souhlasí se Změnou dodatku ke smlouvě. 
 

8. BENE-BUS 
Starostka obce informovala zastupitele o zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost na 
rok 2022. Příspěvek je 254 Kč/osoba. 
 
Hlasování: pro: 6    proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce schválilo výši příspěvku na dopravní obslužnost na 
rok 2022. 
 

9. Veřejné osvětlené 
Starostka obce navrhla, aby veřejné osvětlení od 1.1.2022 v čase od 00:00 – 04:00 
bylo zhasnuté. 
 
Hlasování: pro: 6    proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 9: Zastupitelé schvalují, aby bylo veřejné osvětlení v čase 00:00 – 04:00 
zhasnuté. 
 
 
Zápis provedla:          Eliška Zahálková             …………………………………. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Danuše Křepelková        …………………………………. 
               
                Jiří Hála                            …………………………………. 
 
Starostka obce:          Jana Machyánová          …………………………………. 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………. 
Sejmuto dne:…………………….  


