
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 17.12.2018   

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

Danuše, Kotrč Jiří, Dušek František 

Hosté: Hnát  Lukáš, Krajíčková Vlasta 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 18 00 hodin starostou obce 

v zasedací místnosti OÚ. 

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) Rozpočtové opatření na rok 2018 č. 6 

5) Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 

6) Návrh smluv na provoz ČOV 

7) Návrh rozpočtu na rok 2019 

8) Žádost pí. Jitky Kořínkové 

9) Hasičská zbrojnice 

10) Návrh na nákup automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů 

11) Žádost pí. Štěpánky Chmelové na odkup pozemku 

12) Žádost o dotace 

13) Odměna pro zastupitele 

14) Stočné p. Němec č.p.29 

15) Diskuse 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Danuše 

Křepelková a 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 Danuše Křepelková a František Dušek.  

 

2. Schválení navrženého programu 

Starosta obce seznámil 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 

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

dne 17.11.2018. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Rozpočtové opatření na rok 2018 č. 6 

Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatřením č. 6 dle 

předložené přílohy 

 

Navrhované zvýšení příjmů činí    359,12 tis. Kč. 

Navrhované snížení výdajů činí  1264,37 tis. Kč. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 4: ZO schvaluje rozpočtové opatření na rok 2018 č. 6 

 

5. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 

Zastupitelstvo obce projednalo a upřesnilo střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 

2023. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 5: ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023. 

 

 

 



6. Návrh smluv na provoz ČOV 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy společnosti VoKa s.r.o., která 

by provoz ČOV v Tomicích provozovala za cca 30 000 Kč ročně. Společnost VODAK 

Humpolec, zabezpečuje provoz ČOV nyní za 299 663 Kč + DPH. 

Smlouva s VODAK Humpolec je uzavřená na 12 měsíců. 

OZ odsouhlasilo odstoupení od smlouvy se společností VODAK Humpolec. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 6: OZ projednalo a odsouhlasilo odstoupení od smlouvy se společností 

VODAK Humpolec. 

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2019 

Starosta obce Jiří Hála přednesl přítomným členům OZ návrh rozpočtu na rok 2019.  

 

Rozpočtové příjmy:  2 381, 61 tis. Kč. 

Rozpočtové výdaje:  2 870, 93 tis. Kč. 

 

Rozpočet obce je schodkový. Rozdíl 489,32 tis. Kč bude hrazen z přebytku 

hospodaření minulých let na bankovním účtu.  

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 7: OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2019. 

 

8. Žádost pí. Kořínkové 

Starosta obce seznámil zastupitelé s žádostí pí. Jitky Kořínkové o pronájmu prostor 

bývalé prodejny k uskladnění šicího stroje. Zastupitelé návrh projednali a došli 

k závěru, že pí. Kořínková může prostory po nezbytně nutnou dobu využívat.  Obecní 

zastupitelstvo má s prostorami prodejny do budoucna jiný záměr. 

 

Usnesení č. 8: ZO se dohodli, že pí. Kořínková může používat prostory bývalé 

prodejny, ale jen na přechodné období, než se prostory začnou rekonstruovat. 

 

9. Hasičská zbrojnice 

Starosta obce navrhl, aby do budoucna místo bývalé prodejny, byla hasičská zbrojnice 

– jako tomu bylo dříve. Nyní mají hasiči své náčiní v plechových boudách u lesa u 

Vrbů.  OZ tento návrh projednalo a schválilo. 



 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 9: ZO souhlasí s návrhem přemístění hasičské zbrojnice. 

 

10. Návrh na nákup automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů 

p. Lukáš Hnát (starosta SDH) podal návrh na nákup automobilu pro hasiče.  

 

Hlasování: pro: 3       proti: 4       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 10:  ZO návrh na nákup automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů zamítá. 

 

11. Žádost pí. Štěpánky Chmelové na odkup pozemku 

Starosta obce seznámil zastupitelé s žádostí pí. Štěpánky Chmelové na odkup 

pozemku st. 98;  katastrální území Tomice u Dolních Kralovic. OZ návrh na odkup 

projednalo a došlo k závěru, že Obec Tomice pozemek prodá za podmínek – že pí. 

Štěpánka Chmelová Obci Tomice prodá část pozemku st. 69. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 11:  OZ schválilo záměr prodeje při splnění podmínek. 

 

12.  Žádost o dotace 

Starosta obce Jiří Hála seznámil zastupitele s možností získání dotací na dodělání 

patra v budově Spolkového domu. Projekt na dotace musí být podán do 28. února 

2019. Starosta obce se domluví s panem Jaroslavem Zahálkou a Václavem Hejkalem 

na zrealizování projektové dokumentace. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 12:  OZ schválilo žádost o dotace. 

 

13.  Odměna pro zastupitele 

Členové zastupitelstva – odměna bude vyplácena v měsících 3., 6., 9., 12. Zároveň 

bude zúčtována a vyplácená ve výši 600 Kč. Odměny budou vypláceny od 1.12.2018, 

starostovi a místostarostce bude odměna vyplácena od 4.11.2018. 

Odstupujícím členům zastupitelstva bude odměna vyplacena takto: 

Odstupující starostce pí. Danuši Křepelkové náleží odměna při skončení funkčního  



období ve výši šestinásobku měsíční odměny. 
Odstupující místostarostce pí. Marii Maršounové náleží odchodné ve výši čtyřnásobku 
měsíční odměny. 
 

 

Od 1.1.2019 se navyšuje měsíční odměna místostarostky na 4 000 Kč. 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 1 

 

Od 1.1.2019 se navyšuje měsíční odměna účetní na 7 000 Kč. 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Od 1.1.2019 se navyšuje měsíční odměna pro zastupitele (mimo starosty a 

místostarostky) na 400 Kč. 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Výplatní termín odměn všech zastupitelů i účetní je vždy 20. dne následujícího 

měsíce. 

 

Usnesení č. 13:   OZ schvaluje navýšení odměn pro místostarostku, účetní a 

zastupitele. 

 

14.  Stočné p. Němec č.p. 29 

Starosta obce navrhl, aby stočné pro pana Martina Němce č. p. 29 činilo 2 000Kč/rok. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 14:  OZ schvaluje návrh stočného. 

 

15.  Diskuze 

Elektrické hodiny na veřejné osvětlení jsou v havarijním stavu. 

 

 

  

 

 

 

 

 



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

 

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

               

               František Dušek           …………………………………. 

 

Starosta obce:           Jiří Hála                         …………………………………. 

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


