
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 8.12.2019   

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

Danuše, Dušek František, Kotrč Jiří 

Hosté: Jiran, Libor, Krajíčková Vlasta, Špinová Markéta 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 18 00 hodin starostkou obce ve 

Spolkovém domě v Tomicích. 

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. Vyhláška 1/2019 

5. Vyhláška 2/2019 

6. Vyhláška 3/2019 

7. Vyhláška 4/2019 

8. Rozpočtové opatření 2019 č. 5 

9. Rozpočet na rok 2020 

10.  Žádost o finanční příspěvek SHČMS-OSH Benešov 

11.  EKOSO Trhový Štěpánov 

12.  Poplatek za stočné 

13.  Inventarizační komise 

14.  Kontrolní výbor 

15.  Podání žádosti o dotaci na akci Rybník Tomice 

16.  Podání žádosti o dotaci na zásahové obleky pro JSDH 

17.  Podání žádosti o dotaci na zásahové vozidlo pro JSDH 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Jiří Kotrč 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 Jiří Kotrč a František Dušek.  

 

2. Schválení navrženého programu 

Starostka obce seznámila 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 

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

dne 18.11.2019. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Vyhláška 1/2019  o pohybu psů a jiného drobného zvířectva 

Starostka obce Jana Machyánová seznámila přítomné s Vyhláškou 1/2019 o pohybu 

psů a jiného drobného zvířectva. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 4: ZO schvaluje Vyhlášku 1/2019 o pohybu psů a jiného drobného 

zvířectva. 

 

5. Vyhláška 2/2019 o místním poplatků ze psů 

Starostka obce Jana Machyánová seznámila přítomné s Vyhláškou 2/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 5: ZO schvaluje Vyhlášku 2/2019 o místním poplatku ze psů. 

 

 

 



6. Vyhláška 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Starostka obce Jana Machyánová seznámila přítomné s Vyhláškou 3/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 6: ZO schvaluje Vyhlášku 3/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

 

7. Vyhláška 4/2019 o místním poplatku za komunální odpad 

Starostka obce Jana Machyánová seznámila přítomné s Vyhláškou 4/2019 o místním 

poplatku za komunální odpad. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 6: ZO schvaluje Vyhlášku 4/2019 o místním poplatku za komunální 

odpad. 

 

8. Rozpočtové opatření 2019 č. 5 

Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 5 dle 

předložené přílohy 

 

Navrhované zvýšení příjmů činí       302,49 tis. Kč. 

Navrhované snížení výdajů činí      1220,30tis. Kč. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 8:  ZO schvaluje rozpočtové opatření na rok 2019 č. 5 

 

9. Rozpočet na rok 2020 

Starostka obce Jana Machyánová přednesla přítomným členům OZ návrh rozpočtu na 

rok 2019.  

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 



Usnesení č. 9: ZO schválilo rozpočet na rok 2020. 

 

10.   Žádost o finanční příspěvek SHČMS-OSH Benešov 

Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy s žádostí SHČMS-OSH Benešov 

o finanční příspěvek na pořádání Hasičského plesu v Benešově. Zastupitelé vše 

projednali a žádost zamítli. 

 

Hlasování: pro: 0      proti: 7       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 10: ZO zamítlo žádost SHČMS-OSH Benešov. 

 

11.  EKOSO Trhový Štěpánov 

Místostarosta obce Jiří Hála informoval o 3. etapě na skládce v Trhovém Štěpánově, 

která bude otevřena do roku 2026. 

 

Usnesení č. 11: ZO bere na vědomí informaci o skládce v Trhovém Štěpánově. 

 

12.  Poplatek za stočné 

Starostka Jana Machyánová přednesla návrh na změnu v systému vybírání poplatku 

za stočné. Poplatek bude vybírán za každého občana, který v Tomicích trvale žije, i 

když zde není trvale přihlášen. Lidé, kteří zde trvale nežijí, ale jsou tu trvale hlášeni 

stočné platit nebudou. Poplatek za stočné zůstává 200Kč/osoba. U chalupářů zůstává 

poplatek za stočné 150 Kč. 

  

Hlasování: pro: 7      proti:        zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 12: OZ schválilo, aby se poplatek ze stočného vybíral podle skutečného 

stavu bydlících osob. 

 

13.  Inventarizační výbor 

Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy s potřebnou změnou 

v inventarizačním výboru. Navrhla složení komise – Křepelková Danuše, Kotrč Jiří, 

Hála Jiří. 

Inventarizační výbor ve schváleném složení je platný od 1.1.2020. 

 

Hlasování: pro: 7      proti:        zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 13: OZ schválilo inventarizační výbor. 



14.   Kontrolní výbor 

Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy s potřebnou změnou 

v kontrolním výboru. Navrhla složení výboru – Dušek František, Křepelková Danuše, 

Maršounová Marie. 

Kontrolní výbor ve schváleném složení je platný od 1.1.2020. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 14: OZ schválilo kontrolní výbor. 

 

15. Podání žádosti o dotaci na akci Rybník Tomice  

Starostka obce předložila přítomným zastupitelům návrh na podání žádosti o dotaci 

na akci Rybník Tomice.  

Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Rybník Tomice 

ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2020 a schvaluje 

spolufinancování projektu z rozpočtu obce minimálně ve výši uvedené v žádosti o 

dotaci. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci 

Rybník Tomice ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2020 

a schvaluje spolufinancování projektu z rozpočtu obce minimálně ve výši uvedené 

v žádosti o dotaci. 

 

16.  Podání žádosti o dotaci na zásahové obleky pro JSDH 

Starostka obce předložila přítomným zastupitelům návrh na podání žádosti o dotaci 

na zásahové obleky pro JSDH. 

Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje podání žádosti o dotaci na zásahové obleky 

JSDM ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci 

Tematického zadaní Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje podání žádosti o dotaci na 

zásahové obleky JSDH ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 

IZS v rámci Tematického zadaní vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými 

prostředky. 



 

17. Podání žádosti o dotaci na zásahové vozidlo pro JSDH 

Starostka obce předložila přítomným zastupitelům návrh na podání žádosti o dotaci 

na zásahové  vozidlo JSDH. 

Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje podání žádosti o dotaci na zásahové vozidlo pro 

JSDH ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci 

v rámci Pořízení nového dopravního automobilu. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje podání žádosti o dotaci na 

zásahové vozidlo pro JSDH ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 

složek IZS v rámci v rámci Pořízení nového dopravního automobilu. 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Jiří Kotrč                           …………………………………. 

               

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

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


