
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 23.4.2019   

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

Danuše, Kotrč Jiří, Dušek František 

Hosté: Hnát  Lukáš, Marie Maršounová, Jaroslav Zahálka, Vlasta Krajíčková 

 

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) Volba starosty a místostarosty 

5) Odkup pozemku – Š. Chmelová 

6) Prodej dřeva 

7) Zaměstnanec obce 

8) Hasičská zbrojnice – podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje 

9) Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí 

10)Obnova písma na pamětní desce na kapličce 

11)Žádost o prodej lesa p. Spal Martin 

 

 

 

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 25.3.2019. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Volba starosty a místostarosty 

Starosta Jiří Hála,  odstoupil  z funkce starosty a podal návrh na nového starostu a to 

na dosavadní místostarostku Janu Machyánovou. 

Jana Machyánová se tedy vzdala funkce místostarostky a návrh na funkci starosty 

obce přijala.  

 

Hlasování: pro: 6        proti: 0       zdrženo: 1 

 

Tímto byl řádně zvolen nový starosta obce. 

 

Návrh na místostarostu – Jana Machyánová navrhla Jiřího Hálu. 

 

Hlasování: pro: 6        proti: 0       zdrženo: 1 

 

Tímto byl řádně zvolen nový místostarosta obce. 

 

Usnesení č. 4: ZO zvolilo novou starostku obce a místostarostu obce. 

 

5. Odkup pozemku – Š. Chmelová 

Nově zvolená starostka obce informovala zastupitele o průběhu odkupu pozemku sl. 

Chmelové Štěpánky, oznámila přítomným zastupitelům, že majitelky pozemku st. 69, 

kterými jsou sl. Štěpánka Chmelová, pí. Markéta Kotrčová a pí. Markéta Popková 

nepřistoupily na zřízení věcného břemene na část pozemku st. 69 (přístupová cesta 

k Obecnímu úřadu). Sl. Š. Chmelová dále trvá na odkupu pozemku č. st. 98. 



Obecní zastupitelstvo vše projednalo a došlo k závěru, že pozemek č. st. 98 neprodá. 

 

Hlasování: pro: 0        proti: 6       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 5: ZO zamítlo prodej pozemku č. st. 98 

 

6. Prodej dřeva 

Starostka obce Jana Machyánová informovala OZ, o tom, že p. Libor Jiran (lesní 

hospodář) jedná s panem Milošem Tulachem o prodeji dříví. 

 

Usnesení č. 6: OZ bere na vědomí, informaci o prodeji dřeva. 

 

7. Zaměstnanec obce 

Starostka obce informovala OZ, že na pozici dělníka pro údržbu obce místo p. Jiřího 

Hály, nastoupí p. Libor Jiran od 1.5.2019. Podmínky již dříve odsouhlasené se nemění. 

 

Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí informaci o pozici dělníka. 

 

8. Hasičská zbrojnice – podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje 

Zastupitelstvo obce posoudilo nabídky uchazečů, na realizaci akce – Oprava hasičárny 

a stanovilo výsledné pořadí dle ceny. ZO schvaluje uzavření smlouvy na akci Oprava 

hasičárny s firmou Dolnokralovická stavební s.r.o., která předložila nejnižší cenovou 

nabídku. 

 Cena bez DPH:           165 155 Kč  

 DPH 21%:                     34 683 Kč 

 Cena s DPH:               199 838 Kč 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 8:  OZ projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Středočeského kraje na akci Oprava hasičárny. 

 

9.  Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí 

Starostka obce Jana Machyánová přednesla přítomným členům OZ žádost Linky 

bezpečí. Linka bezpečí žádá o částku 10 000Kč, případně jakoukoli částku, která je 

v možnostech rozpočtu obce. 

 

Hlasování: pro: 0      proti: 7       zdrženo: 0 



Usnesení č. 9: OZ neschválilo žádost Linky bezpečí. 

 

10.  Obnova písma na pamětní desce na kapličce 

Starostka obce Jana Machyánová podala návrh na obnovu písma na pamětní desce, 

která je na kapličce. S tím, že pošle poptávku  firmám, které by písmo na desce 

obnovily. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 10 OZ schválilo obnovu písma na pamětní desce na kapličce. 

 

11. Žádost o prodej lesa p. Spal Martin 

Místostarosta obce Jiří Hála přednesl žádost p.Martina Spala o odkup obecního lesa.  

 

Hlasování: pro: 0     proti: 7       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 11 OZ zamítlo prodej obecního lesa. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

               

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

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


