
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 25.5.2020   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří, Zahálková Eliška, Křepelková Danuše, Dušek 
František, Kotrč Jiří, Simonics Martin 
Hosté: Maršounová Marie 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 19 00 hodin starostkou obce 
v zasedací místnosti OÚ Tomice. 
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. Znak a vlajka 
5. Převod kapličky do vlastnictví obce 
6. Dotace ze Středočeského kraje  
7. Hasičská zbrojnice 
8. Kraj blanických rytířů 
9. MAS Blaník – Strategie společenství 
10.  Dotace na Pořízení hasičského automobilu 
11.  Přezkum hospodaření obce 
12.  Odměny zastupitelů 
 
 
 
1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Jiří Hála a 
Martin Simonics. 
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 Martin Simonics. 
 



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 20.4.2020. 
Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání. 
 

4. Znak a vlajka  
Starostka obce přednesla přítomným členům OZ výsledky hlasování občanů o 
obecním znaku a vlajce.  
Znak 1)  18 hlasů 
Znak 2) 33 hlasů 
Znak 3) 51 hlasů 
 
Usnesení č. 4: Obecní zastupitelstvo bere hlasování na vědomí. 
 

5. Převod kapličky do vlastnictví obce 
Starostka obce informovala zastupitele o možnosti převodu kapličky do vlastnictví 
obce. Nyní ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Keblov. Celý proces ohledně 
převodu kapličky je dlouhodobý. 
 
Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 5:  ZO schválilo žádost o převod kapličky. 
 

6. Dotace ze Středočeského kraje 
Starostka obce Jana Machyánová informovala zastupitele o zamítnutí žádosti o dotaci 
na odbahnění rybníka v Tomicích a zamítnutí žádosti o dotaci na hasičské obleky - 
JSDH. 
 
Usnesení č. 6: ZO bere informaci o zamítnutí žádostí o dotace na vědomí 



 
7. Hasičská zbrojnice 

Starostka obce informovala zastupitele o možnosti  získat dotaci na opravu Hasičské 
zbrojnice pomocí MAS Blaník. 
 
Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 7:  ZO schválilo podat žádost o dotaci na opravu Hasičské zbrojnice. 
 

8. Kraj Blanických rytířů 
Starostka obce informovala zastupitele o možnosti obce stát se partnerem spolku 
Kraje blanických rytířů. Kraj blanických rytířů nabízí zapojení dané obce do turistické 
destinace. 
 
Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo souhlasí, aby se obec Tomice stala partnerem spolku  
,,Kraj blanických rytířů, z.s.“, zároveň souhlasí, aby na katastrální území obce bylo 
součástí destinační oblasti Kraj blanických rytířů.  
Toto usnesení bylo schváleno na zasedání zastupitelstva 25.5.2020. 
 

9. MAS Blaník – strategie společenství 
Starostka Jana Machyánová předložila zastupitelům Žádost o projednání realizace 
Strategie MAS Blaník na území naší obce v období 2021-2027. 
Zastupitelstvo vše projednalo a žádost schválilo. 
 
Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území Místní akční skupiny Blaník na období 2021 – 2027 na svém 
správním území. 
 

10.  Dotace na pořízení hasičského automobilu 
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s přijetím dotace ve výši 300 000,- Kč 
z rozpočtu Středočeského kraje na Pořízení nového dopravního automobilu. 
 
Hlasování: pro:  7     proti: 0      zdrženo: 0 
 



Usnesení č. 10:   Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace v maximální výši  
300 000,- Kč  z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci 
programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 - Pořízení nového dopravního 
automobilu." 
 

11.  Přezkum hospodaření obce 
Starostka obce informovala zastupitele o Přezkumu hospodaření obce, který se konal 
23.4.2020. Přezkum hospodaření obce Tomice byl bez výhrad. 
 
Usnesení č. 11:  ZO bere informaci o Přezkumu hospodaření obce na vědomí. 
 

12.   Odměny zastupitelů 
Starostka obce informovala zastupitele o tom, že na zasedání zastupitelstva v dubnu 
2019 byla projednána a odsouhlasena odměna místostarosty, ale nezapsána do 
zápisu. 
 
Od 1.6.2020 je měsíční odměna starostky na 12 888 Kč. 
Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 1 
 
Od 1.6.2020 je měsíční odměna místostarosty na 2 200 Kč. 
Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 1 
 
Od 1.6.2020 je měsíční odměna pro zastupitele (mimo starosty a místostarostky)  
400 Kč. 
Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 12:  ZO schválilo výši odměn zastupitelů. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Zápis provedla:          Eliška Zahálková             …………………………………. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Hála                            …………………………………. 
               
                Martin Simonics             …………………………………. 
 
Starostka obce:          Jana Machyánová          …………………………………. 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………. 
Sejmuto dne:…………………….  


