
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 29.12.2020   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří, Zahálková Eliška, Dušek František, Simonics 
Martin 
Omluveni: Křepelková Danuše, Kotrč Jiří 
Hosté: Špinová Markéta 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 18 00 hodin starostkou obce 
v zasedací místnosti OÚ Tomice. 
Bylo přítomno 5 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. Obecní znak a vlajka 
5. Dotace na kůrovce 
6. Dotace Opláštění hasičské zbrojnice 
7. Odbahnění potoka 
8. Finanční příspěvek Mateřská škola Dolní Kralovice 
9. Rozpočtové opatření 2020 č. 4 
10.  Mimořádný příspěvek MAS Blaník 
 
 
 
 
1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu František 
Dušek a Jiří Hála. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno všemi hlasy. 
 
Usnesení č. 1: Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelkou byla určena 
Eliška Zahálková, ověřovatelé zápisu František Dušek a Jiří Hála. 
 



2. Schválení navrženého programu 
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu. 
 
Hlasování: pro: 5      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 30.11.2020. 
Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání. 
 

4. Obecní znak a vlajka 
Starostka obce informovala zastupitele, že na základě rozhodnutí předsedy 
poslanecké sněmovny, ze dne 9.12.2020, byly obci Tomice uděleny následující 
symboly. 
Znak: V červeno-modře polceném štítě lilie nad zkříženými klíči, vše zlaté 
Vlajka: List tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý, ve střední části listu lilie nad 
zkříženými klíči, vše žluté. 
 
Usnesení č. 4: Obecní zastupitelstvo bere informaci o rozhodnutí předsedy 
poslanecké sněmovny na vědomí.  
 

5. Dotace na kůrovce 
Starostka obce informovala přítomné zastupitele o snížení výše dotace na kůrovcovou 
kalamitu. Částka na čerpání dotace 398Kč/m3 byla snížena na 300 Kč/ m3. Obec dostane 
dostala dotaci ve výši 971 484 Kč. 
 
Usnesení č. 5: Zastupitelé obce berou informaci o snížení dotace na vědomí. 
 

6. Dotace Opláštění hasičské zbrojnice 
Starostka obce Jana Machyánová informovala o možnosti podání žádosti o dotaci na 
akci ,,Opláštění hasičské zbrojnice“ Dotaci je možné získat z MAS Blaník v maximální 
výši 200 000 Kč. 
 
Hlasování: pro: 5      proti: 0       zdrženo: 0 



Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Tomice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci 
,,Opláštění hasičské zbrojnice“ . 
 

7. Odbahnění potoka 
Starostka obce informovala zastupitele o proběhlém odbahnění potoka. Odbahnění 
potoka poměrnou částí financují Lesy ČR, jako správce toku, zbytek dofinancovává ze 
svých prostředků Obec Tomice. 
 
Usnesení č. 7: ZO bere informaci o odbahnění potoka na vědomí. 
 

8. 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 příspěvek ve výši 2000 Kč schválili. 

 
Hlasování: pro: 5       proti: 0       zdrženo: 0 

 
Usnesení č. 8: ZO schválilo žádost Mateřské školy o finanční příspěvek. 
 

9. Rozpočtové opatření 2020 č. 4 
Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatřením č. 4 dle 
předložené přílohy. 
 
Hlasování: pro: 5       proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 9:  ZO schvaluje rozpočtové opatření na rok 2020 č. 4. 
 
 

10.  Mimořádný příspěvek MAS Blaník 
Starostka obce Jana Machyánová seznámila přítomné s žádostí MAS Blaník o 
mimořádný příspěvek, který je pro obec Tomice ve výši 2 877 Kč. Zastupitelé vše 
projednali a žádost schválili. 

 
Hlasování: pro: 5       proti: 0       zdrženo: 0 

 
Usnesení č. 10: ZO schválilo mimořádný příspěvek pro MAS Blaník. 
 
 



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


