
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 28.2.2022   

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

Martin, 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. Smlouva EKOSO 

5. Přezkum hospodaření obce 

6. Žádost o odkup pozemku – manželé Simonicsovi 

7. CETIN – správce telekomunikačních zařízení 

8. Modernizace veřejného osvětlení 

9. Dotace kaplička 

10.  Žádost p. Bystřický 

11.  Dětský karneval 

12. Cena palivového dřeva 

13.  Stížnost pí. Křepelkové 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Martin 

Simonics, František Dušek. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno všemi hlasy. 

 

Usnesení č. 1: Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelkou byla určena 

Eliška Zahálková, ověřovatelé zápisu Martin Simonics a František Dušek. 

 

 



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 31.1.2022. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Smlouva EKOSO 

Starostka obce předložila zastupitelům smlouvu mezi obcí Tomice a  firmou EKOSO 
Trhový Štěpánov na uložení odpadu. Zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy. 
 
Hlasování: pro: 6     proti: 0       zdrženo: 0 

 
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou EKOSO 

Trhový Štěpánov na uložení odpadu. 

 

5. Přezkum hospodaření obce 

Starostka obce informovala zastupitele o Přezkumu hospodaření obce, který se konal 

16.2.2022. Přezkum hospodaření obce Tomice byl bez výhrad. 

 

Usnesení č. 5:  ZO bere informaci o Přezkumu hospodaření obce na vědomí. 

 

6. Žádost o odkup pozemku – manželé Simonicsovi 

Starostka obce seznámila přítomné členy s žádostí manželů Simonicsových o odkup 

pozemku par. č. st. 14/2 o výměře 79 m2 ;katastrální území Tomice u Dolních Kralovic. 

Pozemek se nachází pod zemědělskou stavbou, která je ve vlastnictví manželů 

Simonicsových. 

 

Usnesení č. 6: ZO bere žádost o odkup pozemku na vědomí. 

 

 

 



7. CETIN – správce telekomunikačních zařízení 

Starostka seznámila členy zastupitelstva s nabídkou společnosti CETIN. 

Společnost CETIN by měla v plánu rekonstrukci telekomunikačních sítí v obci Tomice, 

v případě že o to bude mít zájem více jak 40% obyvatel obce. Obecní zastupitelstvo 

souhlasí s tím, že předá informace o nabídce společnosti CETIN občanům. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 7: ZO souhlasí s předáním informace občanům. 

 

8. Modernizace veřejného osvětlení 

Starostka obce přišla s návrhem modernizace veřejného osvětlení. S tím, že by se 

instalovali úspornější žárovky. Starostka obce zajistí cenové nabídky. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 8: ZO souhlasí se modernizací veřejného osvětlení. 

 

9. Dotace kaplička 

Starostka informovala zastupitele o tom, že žádost o dotaci na opravu kapličky 

nevyšla z důvodů rychlého vyčerpání alokace. 

 

Usnesení č. 9: ZO bere informaci na vědomí. 

 

10. Žádost p. Bystřický 

P. František Bystřický žádá obec o zpřístupnění příjezdu z veřejné komunikace do 

garáže, kterou bude stavět na svém pozemku p.č. 102/2, v k.ú. Tomice u Dolních 

Kralovic. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 10: ZO souhlasí se zpřístupněním příjezdu z veřejné komunikace do 

garáže. 

 

11. Dětský karneval 

Starostka obce podala návrh na sponzorský dar do tomboly na Dětský karneval 

v Tomicích konaný 19.3.2022. Hodnota daru činí 5 000,- Kč 

 



Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 11: ZO schválilo sponzorský dar na Dětský karneval ve výši 5000 Kč. 

 

12. Cena palivového dřeva 

Starostka obce navrhla, aby od 1.3.2022 zvýšila cena palivového dřeva.  

Samovýroba s následným vyčištěním 200,- Kč/prost. metr. 

Hotové dřevo 500,- Kč/ prost. metr.  

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 13: ZO souhlasí se zvýšením ceny za palivové dřevo. 

 

13. Stížnost pí. Křepelkové  

Zastupitelka Danuše Křepelková si stěžuje na rozhodnutí obecního zastupitelstva ze 

dne 15.11.2021, kdy zastupitelé Usnesením č. 5 rozhodli o prodeji pozemku č. 821/1  

v k.ú. Tomice u Dolních Kralovic panu M. Maršíkovi. 

Paní Křepelková nesouhlasí s postupem celého procesu prodeje daného pozemku. 

Starostka obce se informovala na příslušných úřadech a bylo ji řečeno, že její postup 

byl správný a v souladu s platnými zákony. 

 

Usnesení č. 13:  Zastupitelé berou stížnost zastupitelky D. Křepelkové na vědomí. 

 

 

 

 

 

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

 

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

               

                 Jiří Hala                            …………………………………. 

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


