
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 25.2.2019   

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

Danuše, Kotrč Jiří, Dušek František 

Hosté: Hnát  Lukáš, Marie Maršounová, Jaroslav Zahálka 

 

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) Odkup pozemku – Š. Chmelová 

5) Nabídka čerstvého pečiva z ADÉLKY Pelhřimov 

6) Žádost o finanční příspěvek – organizace RUAH 

7) Internetové stránky 

8) Schválení vnitřní směrnice 

9) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

10) Den Matek a setkání důchodců 

11) Žádost p. Libora Jirana o odkup pozemku 

12) Návrh na vytvoření pracovního místa v obci 

13) Koupě traktoru 

14) Sekací traktůrek 

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 14.1.2019. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Odkup pozemku – Š. Chmelová 

Starosta obce Jiří Hála oznámil přítomným zastupitelům , že sl. Štěpánka Chmelová 

nepřistoupila na podmínku danou OZ ze schůze dne 17.12.2018 a část pozemku st. 69 

Obci Tomice neprodá. 

Štěpánka Chmelová žádala o odkup pozemku st. 98;  katastrální území Tomice u 

Dolních Kralovic. 

 

Hlasování: pro: 0        proti: 5       zdrženo: 2 

 

Usnesení č. 4: ZO neschválilo prodej pozemku st. 98. 

 

5. Nabídka čerstvého pečiva z ADÉLKY Pelhřimov 

Starosta obce seznámil OZ s nabídkou z firmy ADÉLKA Pelhřimov, která by 3 krát 

týdně dovážela čerstvé pečivo do obce. Pečivo by si jednotliví občané museli předem 

objednat. S tím, že by v obci musel být člověk, který by pečivo občanům dále prodal. 

Zájemci mají možnost se přihlásit u starosty obce Jiřího Hály.  

 

Usnesení č. 5: ZO bere na vědomí nabídku z firmy ADÉLKA Pelhřimov. 

 

 

 



6. Žádost o finanční příspěvek – organizace RUAH  

Starosta obce Jiří Hála přednesl přítomným členům OZ žádost organizace RUAH, která 

poskytuje domácí hospicovou, zdravotní a sociální péči v regionu Benešov. 

Organizace RUAH žádá o částku 10 000Kč, případně jakoukoli částku, která je 

v možnostech rozpočtu obce. 

 

Hlasování: pro: 0      proti: 7       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 6: OZ neschválilo žádost organizace RUAH. 

 

7. Internetové stránky 

Místostarostka obce Jana Machyánová seznámila OZ s nabídkami na tvorbu 

webových stránek obce Tomice. 

 

Flexi software        28 000 Kč 

Ondřej Hájek          15 000 Kč                              udržovací poplatek cca 1 200 Kč/rok 

Galileo                     14 500 Kč                              udržovací poplatek cca 5 500 Kč/rok 

 

Obecní zastupitelstvo vše projednalo a došlo k závěru, aby webové stránky vytvořil 

Ondřej Hájek. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

  

Usnesení č. 7: ZO schválilo, aby tvorbu webových stránek obce Tomice provedl 

Ondřej Hájek. 

 

8. Schválení vnitřní směrnice 

Starosta Jiří Hála seznámil OZ s vnitřní směrnicí – změna statutárního orgánu na 

základě voleb. 
 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 8:  OZ odsouhlasilo všemi hlasy změnu vnitřní směrnice. 

 

9. Zpráva finančního a kontrolního výboru 

Finanční výbor předložil zápis z provedené kontroly ze dne 20.11.2018. 

Kontrolní výbor předložil zápis z provedené kontroly ze dne 30.11.2018. 

Zastupitelé zápisy projednali, nebyly shledány nedostatky v kontrolách. 



Usnesení č. 9:  OZ bere výsledky kontrol na vědomí. 

 

10.  Den Matek a setkání důchodců 

Starosta obce seznámil zastupitele s konáním Dne Matek a setkání důchodců. Termín 

konání bude 11.5.2019.  

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 10:  OZ schválilo pořádání Dne Matek a setkání důchodců. 

 

11. Žádost p. Libora Jirana o odkup pozemku 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí p. Libora Jirana na odkup části pozemku 

1248/12; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic.  

 

Usnesení č. 11: ZO bere na vědomí žádost p. Libora Jirana na odkup části pozemku. 

 

12.  Návrh na vytvoření pracovního místa v obci 

Místostarostka Jana Machyánová podala návrh na vytvoření pracovního místa na 

pozici dělníka pro údržbu obce. Měsíční odměna bude stanovena dle Nařízení vlády 

č.341/2017 Sb.  Základní mzda 19 160 Kč/ měsíčně + odměna 5 000 Kč/ měsíčně.  

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 12: OZ schválilo vytvoření pracovního místa – pozice dělníka 

 

 

13. Koupě traktoru 

Zastupitelé obce nepřišli s jinými nabídkami na koupi traktoru, proto bylo hlasováno o 

koupi traktoru Belarus od p. Radka Kořínka. Pořizovací cena traktoru je 363 000 Kč vč. 

DPH. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 13: ZO schválilo koupi traktoru Belarus od p. Radka Kořínka. 

 

14. Sekací traktůrek 

Starosta obce podal návrh na koupi sekacího traktůrku, s tím že poptá dodavatelské 

firmy o zaslání cenové nabídky. 



Usnesení č. 14: ZO bere návrh na koupi sekacího traktůrku na vědomí. 

 

15. Diskuse 

Pan Jaroslav Zahálka seznámil přítomné zastupitele s postupem prací při realizaci 

nových vodovodních přípojek. Dále seznámil zastupitele s projektovou dokumentací 

na vybudování 2NP ve Spolkovém domě a se stavebními pracemi v budově bývalé 

hasičské zbrojnice. Následně informoval o průběhu příprav, které se týkají Odbahnění 

rybníka. 

 

Pan Lukáš Hnát žádal, jako starosta SDH, o změnu sídla SDH z Tomice č.p. 32 na 

Tomice č.p. 72. Bylo mu oznámeno, že na tuto změnu se musí OZ nejprve informovat 

u stavebního odboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

               

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

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


