
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 27.1.2020   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří, Zahálková Eliška, Křepelková Danuše, Dušek 

František, Kotrč Jiří 

Nepřítomni: Simonics Martin 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v zasedací místnosti OÚ Tomice. 

Bylo přítomno 6 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. Finanční příspěvek Mateřská škola Dolní Kralovice 

5. ELMOZ – smlouva o zřízení věcného břemene 

6. Dětský karneval 

7. Informace o objednání stromků na vysázení 

8. Žádost o finanční příspěvek – organizace RUAH 

9. Změna v odměňování neuvolněného starosty od 1.1.2020 

10.  Účetní obce 

 

 

 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Jiří Hála a 

Danuše Křepelková. 

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 Hála a Danuše Křepelková.  

 



2. Schválení navrženého programu 

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu. 

 

Hlasování: pro: 6      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 8.12.2019. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Finanční příspěvek Mateřská škola Dolní Kralovice 

Starostka obce Jana Machyánová seznámila přítomné s žádostí Mateřské školy Dolní 

Kralovice finanční příspěvek na pořízení pomůcek k výuce. Zastupitelé vše projednali 

a žádost zamítli. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 4: ZO zamítá žádost Mateřské školy o finanční příspěvek. 

 

5. ELMOZ – smlouva o zřízení věcného břemene  

Starostka obce Jana Machyánová seznámila přítomné zastupitele se smlouvou o 

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 135 / 1 v k.ú. Tomice u Dolních 

Kralovic. 

 

Usnesení č. 5: ZO bere zřízení věcného břemene na vědomí. 

 

6. Dětský karneval 

Starostka obce podala návrh na sponzorský dar do tomboly na Dětský karneval 

v Tomicích konaný 26.1.2020. Hodnota daru činí 2 000,- Kč. Starosta ještě podal 

návrh na platbu kapely v hodnotě 5 500,- Kč. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 6: ZO schválilo sponzorský dar na Dětský karneval a platbu kapely. 



7. Informace o objednání stromků na vysázení 

Starostka obce Jana Machyánová seznámila přítomné s objednávkou stromků, které 

bude potřeba vysázet po kůrovcové kalamitě. Pro letošní rok je objednáno 5500 ks 

jehličnatých stromků a 500 ks listnatých stromků 

 

Usnesení č. 7: ZO bere na vědomé objednání stromků na vysázení. 

 

8. Žádost o finanční příspěvek – organizace RUAH 

Starostka obce přednesla 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: 6       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 8: OZ neschválilo žádost organizace RUAH. 

 

9. Změna v odměňování neuvolněného starosty od  1.1.2020 

Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy s informací o navýšení odměny 

pro neuvolněné starosty. Od 1.1.2020 je odměna 12 888,- Kč. 

 

Usnesení č. 9:  ZO bere na vědomí informaci o navýšení odměny pro neuvolněné 

starosty. 

 

10.  Účetní obce 

Starostka obce Jana Machyánová informovala přítomné zastupitele o tom, že od 

1.1.2020 vede účetnictví a mzdovou agendu sl. Eliška Zahálková. 

Pí. Vlasta Krajíčková si do konce března dokončí rok 2019 a svoji práci si ocení.  

 

Usnesení č. 10: ZO bere informaci o účetní na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Ověřovatelé zápisu:  Jiří Hála                            …………………………………. 

               

                Danuše Křepelková        …………………………………. 

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


