
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 12.8.2019   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Simonics Martin, Zahálková Eliška, Křepelková Danuše, 

Dušek František, Kotrč Jiří – přítomen od 19:35 

Nepřítomni: Hála Jiří 

Hosté: Zahálka Jaroslav, Maršounová Marie 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v zasedací místnosti OÚ. 

Bylo přítomno 5 členů zastupitelstva, od 19:35 bylo přítomno 6 členů, 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) Hasičská zbrojnice 

5) Prodej dřeva 

6) Palivové dřevo 

7) Dražba 

8) Kontrola z Finančního úřadu 

9) Prodej dřeva – p. Roman Tulach 

10) Nákup radlice a rozmetadla na drť 

11) Kontejner na olej a kartony  

12) Fixace elektrické energie 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Martin 

Simonics 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 Martin Simonics a František Dušek.  



2. Schválení navrženého programu 

Starostka obce seznámil 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 

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

dne 17.6.2019. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Hasičská zbrojnice 

Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí pana Lukáše Hnáta (starosty SDH) na 

dodělání hasičské zbrojnice. Jednalo by se o novou podlahu. Zastupitelstvo vše 

projednalo a žádost zamítlo. OZ se nejprve pokusí o možnost získání dotace na 

rekonstrukci Hasičské zbrojnice. 

 

Hlasování: pro: 0      proti: 5       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 4: ZO zamítlo žádost na dodělání podlahy v hasičské zbrojnici. 

 

5. Prodej dřeva 

Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy OZ o prodeji dřeva panu 

Mičánkovi a panu Krátkému. Informovala o OZ o množství vytěženého dřeva. 

 

Usnesení č. 5: ZO bere na vědomí informaci o prodeji dřeva. 

 

6. Palivové dřevo 

Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy OZ s uložením palivového 

dřeva na hřiště u čističky, s tím, že by dřevo do budoucna bylo na prodej pro občany. 

 

Usnesení č. 6: ZO bere na vědomí informaci o uložení dřeva a následném prodeji. 

 

7. Dražba 

Starostka informovala zastupitele o dražbě 1/3 majetku pí. Jany Ryšavé. 

 



Usnesení č. 7: OZ bere na vědomí informaci o dražbě. 

 

8. Kontrola z Finančního úřadu 

Starostka obce informovala zastupitelstvo o probíhající kontrole z Finančního úřadu. 

Kontrola je zaměřena na dotaci na Dětské hřiště Tomice. O výsledcích kontroly bude 

zastupitelstvo obce informováno. 

 

Usnesení č. 8: ZO bere na vědomí kontrolu z Finančního úřadu. 

 

9. Prodej dřeva – p. Roman Tulach 

Starostka Jana Machyánová informovala ZO o prodeji dřeva panu Romanovi 

Tulachovi za 450,-/m3 . 

 

Usnesení č. 9:  OZ bere na vědomí prodej dřeva p. Romanovi Tulachovi. 

 

10.  Nákup radlice a rozmetadla na drť 

Starostka obce seznámila přítomné členy s návrhem, že by obec pořídila radlici na 

prohrnování sněhu a rozmetadlo na drť. Obecní zastupitelstvo s návrhem souhlasí. 

Zastupitelé poptají cenové nabídky. 

 

Hlasování: pro: 6      proti: 0        zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 10: OZ souhlasí s nákupem radlice a rozmetadla na drť 

 

11.  Kontejner na olej a kartony 

Starostka obce Jana Machyánová seznámila zastupitele s tím, že by se do obce pořídil 

kontejner na olej a kontejner na kartony do obce. Zastupitelstvo obce návrh 

projednalo a odsouhlasilo. Starostka obce poptá cenové nabídky. 

 

Hlasování: pro: 6      proti: 0        zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 10: ZO odsouhlasilo pořízení kontejneru na olej a kontejneru na kartony. 

 

12. Fixace elektrické energie 

Starostka přednesla zastupitelstvu možnost fixace elektrické energie na 2 roky. 

Zastupitelstvo vše projednalo a možnost fixace odsouhlasila. 

 

Hlasování: pro: 6      proti: 0        zdrženo: 0 



 

Usnesení č. 12: OZ odsouhlasilo fixaci elektrické energie na 2 roky. 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Martin Simonics             …………………………………. 

               

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

 

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

 

 

Vyvěšeno dne: 22.8.2019 

Sejmuto dne:…………………….  


