
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 

KONANÉHO DNE 30.11.2020   

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

František, Kotrč Jiří, Simonics Martin 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 18 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. Hasičské auto 

5. Dotace odbahnění rybníka 

6. Dotace Multifunkční dům 

7. Návrh rozpočtu a Návrh Střednědobého výhledu EKOSO 

8. Návrh rozpočtu a Návrh Střednědobého výhledu BENE-BUS 

9. Rozpočtové opatření 2020 č. 3 

10.  Návrh rozpočtu Obec Tomice 2021 

11.  Žádost o finanční příspěvek SHČMS-OSH Benešov 

12.  Územně analytické podklady 

13.  Dlouhodobý pronájem lesního pozemku 

 

 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Danuše 

Křepelková 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 Danuše Křepelková 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 21.9.2020. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Hasičské auto 

Starostka obce informovala zastupitele o předání a vyúčtování dotace na hasičské 

auto. 

Cena pořízení dopravního automobilu 977 680 Kč 

Dotace ze Středočeského kraje 300 000 Kč 

Dotace z Ministerstva vnitra 450 000 Kč 

Doplatek obce 227 680 Kč. 

 

Usnesení č. 4: Obecní zastupitelstvo bere informaci o předání a vyúčtování dotace na 

hasičské auto.  

 

5. Dotace odbahnění rybníka 

Starostka obce informovala přítomné zastupitele o podání žádosti o dotaci na akci 

Rybník Tomice.  

Zastupitelé obce Tomice schvalují podání žádosti o dotaci na akci Rybník Tomice 

z Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 290 ,,Podpora opatření na 

drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 5: Zastupitelé obce Tomice schvalují podání žádosti o dotaci na akci 

Rybník Tomice z Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 290 ,,Podpora 

opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. 

 



6. Dotace Multifunkční dům 

Starostka obce Jana Machyánová informovala o možnosti podání žádosti o dotaci na 

akci ,,Změna stavby před dokončením v obci Tomice č.p.50“ 

Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Multifunkční 

dům Tomice“ z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova“. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci 

,,Multifunkční dům Tomice“ z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova“. 

 

7. EKOSO 

Starostka obce předložila přítomným zastupitelům EKOSO Návrh střednědobého 
výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024 a Návrh rozpočtu na rok 2021. 
 

Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí EKOSO Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

2022-2024 a Návrh rozpočtu na rok 2021. 

 

 

8. Návrh rozpočtu BENE-BUS 

Starostka obce předložila přítomným zastupitelům BENE-BUS Návrh střednědobý 

výhled rozpočtu 2022 - 2024 a BENE-BUS Návrh rozpočtu na rok 2021. 

 

Usnesení č. 8: ZO bere na vědomí Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 

2024 a Návrh rozpočtu na rok 2021. 

 

9. Rozpočtové opatření 2020 č. 3 

Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatřením č. 3 dle 

předložené přílohy 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 9:  ZO schvaluje rozpočtové opatření na rok 2020 č. 3. 

 

 

 



10.  Návrh rozpočtu Obec Tomice 2021 

Starostka obce Jana Machyánová přednesla přítomným členům obecního 

zastupitelstva Návrh rozpočtu na rok 2021.  

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 10: ZO schválilo rozpočet na rok 2021. 

 

11.   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. 11: ZO zamítlo žádost SHČMS-OSH Benešov. 

 

12.  Územně analytické podklady 

Starostka Jana Machyánová seznámila přítomné členy obecního zastupitelstva o 

doplnění informací o obci Tomice do Územně analytických podkladů.  

 

Usnesení č. 12:   Zastupitelstvo obce bere  na vědomí informaci o doplnění 

analytických podkladů o obci. 

 

13.  Dlouhodobý pronájem lesního pozemku 

Starostka obce předložila přítomným zastupitelům Žádost pana Jirana o možnost 

dlouhodobého pronájmu lesního pozemku (bez dřevní hmoty) k případné realizaci 

jelení obory. Tento dlouhodobý pronájem by byl realizován po schválení obecními 

zastupiteli až zabezpečení odkupu travních pozemků od soukromých vlastníků. 

Teprve následně bude případně sjednána Smlouva o dlouhodobém pronájmu. 

Jedná se o část pozemku par.č.1000/4 (lesní pozemek na hasičským sportovištěm u 

Vrbů). 

  

Hlasování: pro: 7      proti:        zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 13:   Zastupitelstvo obce souhlasí s dlouhodobým pronájmem lesního 

pozemku. 

 



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

 

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

               

                Martin Simonics              …………………………………. 

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


