
 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Tomice 
konaného dne 13. října 2022 

 
Usnesení č.1: 

Zastupitelstvo obce Tomice určuje ověřovateli zápisu Alenu Simonicsovou a Josefa 
Křepelku a zapisovatelkou Bc. Elišku Bystričanovou. 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
Usnesení č.2:  

Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 
I) Volba starosty a místostarosty  

 určení počtu místostarostů 
     určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  

    (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
 určení způsobu volby starosty a místostarosty 
 volba starosty 
 volba místostarosty 

 
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 volba předsedy finančního výboru 
 volba předsedy kontrolního výboru 
 volba členů finančního výboru 
 volba členů kontrolního výboru 

 
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 

zákona o obcích)  
 

IV)   Diskuse 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 

Usnesení č.3: 
Zastupitelstvo obce Tomice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
 



 

 
Usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 
postupem uvedeným předsedajícím.  
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
  

Usnesení č.5: 
Zastupitelstvo obce Tomice  volí starostku Janu Machyánovou 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.6: 
Zastupitelstvo obce Tomice  volí místostarostu Františka Duška. 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.7: 
Zastupitelstvo obce Tomice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.8: 
Zastupitelstvo obce Tomice volí předsedou finančního výboru Libora Jirana. 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.9: 
Zastupitelstvo obce Tomice volí předsedou kontrolního výboru Josefa Křepelku. 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.10 
Zastupitelstvo obce Tomice volí členy finančního výboru Nalejvačovou Šárku,  Popkovou 
Markétu. 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.11: 
Zastupitelstvo obce Tomice volí členy kontrolního výboru Simonicsovou Alenu, 
Maršounovou Marii. 
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 



 

Usnesení č.12: 
Zastupitelstvo obce Tomice stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 400,- za měsíc. Odměna je stanovena v hrubém.  Odměna bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení tj. od 13.10.2022. 
 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.13: 
Zastupitelstvo obce Tomice stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 12.888,- za měsíc. Odměna je stanovena v hrubém. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. 
 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.14: 
Zastupitelstvo obce Tomice stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2.200,- za měsíc. Odměna je stanovena 
v hrubém.  Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 
 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 
 
Usnesení č.15: 

Zastupitelstvo obce Tomice  v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu 
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za 
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Toto usnesení 
nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. 
 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


