
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 

KONANÉHO DNE 21.9.2020   

 
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 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. Převod kapličky 

5. Dotace kůrovcová kalamita 

6. Navýšení nájmu - AGRO 

7. Dotace MAS Blaník 

8. Příspěvek pro obce – COVID 19 

9. Drtič klestí 

10.  Návrh rozpočtového opatření č. 2 2020 

11.  Dotace z MV na hasičské auto 

12.  Ochranné prostředky 

 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

Jiří. 

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 Kotrč Jiří. 

 

 



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 22.6.2020. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Převod kapličky 

Starostka obce informovala zastupitele o zaevidování žádosti o převod kapličky z 

vlastnictví Římskokatolické farnosti Keblov do vlastnictví obce Tomice. 

 

Usnesení č. 4: Obecní zastupitelstvo bere informaci o převodu kapličky na vědomí. 

 

5. Dotace kůrovcová kalamita 

Starostka obce informovala o podání žádosti o dotaci na kůrovcovou kalamitu. V roce 

2019 bylo vytěženo 3238,28 m3 dřeva, částka na čerpání dotace je 398Kč/m3. Výše 

podané žádosti je 1 288 835 Kč. 

 

Usnesení č. 5:  ZO bere podání žádosti o dotaci na vědomí. 

 

6. Navýšení nájmu - AGRO 

Starostka obce Jana Machyánová informovala zastupitele o navýšení nájmů z polí od 

Agro Dolní Kralovice na částku 3 480Kč/ha. 

 

Usnesení č. 6: ZO bere informaci o navýšení nájmu na vědomí. 

 

7. Dotace MAS Blaník  

Starostka obce informovala zastupitele o podání žádosti o dotaci na opravu Hasičské 

zbrojnice.  

Starostka dále seznámila přítomné zastupitele s cenovými nabídkami na opravu 

Hasičské zbrojnice. 



 Společnost                                  cena s DPH 

1. UNImont plus s.r.o.                                     655 093,00 Kč 

2. ATOS spol. s.r.o.                                           681 663,00 Kč 

3. Dolnokralovická stavební s.r.o.                 653 029,00 Kč 

 

V případě získání dotace bude akci realizovat firma s nejnižší cenovou nabídkou – 

Dolnokralovická stavební s.r.o. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 

 

 

Usnesení č. 7:  ZO informaci o podání žádosti o dotaci na opravu Hasičské zbrojnice 

bere na vědomí. 

ZO schvaluje, aby opravu Hasičské zbrojnice provedla firma s nejnižší cenovou 

nabídkou – Dolnokralovická stavební s.r.o. 

 

 

8. Příspěvek pro obce – COVID 19 

Starostka obce informovala zastupitele o získání příspěvku pro obce  v souvislosti s 

krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2. Příspěvek je ve 

výší 1 250 Kč/obyvatel. Obec Tomice dostala příspěvek ve výší 172 500 Kč. 

 

Usnesení č. 8:  ZO bere informaci o výší příspěvku na vědomí. 

 

9. Drtič klestí 

Starostka Jana Machyánová předložila zastupitelům návrh na objednání drtiče klestí 

do lesa. Drtič by se objednal na cca 6 ha. Cena drtiče je 28 000Kč/ ha + 15% DPH. Je 

možno získat dotaci, která je ve výši 18 000 Kč/ha. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním drtiče klestí na jaro 2021. 

 

10.  Návrh rozpočtového opatření č. 2 2020 

Starostka obce předložila přítomným zastupitelům Návrh rozpočtového opatření č. 2 

2020 

 

Hlasování: pro:  7     proti: 0      zdrženo: 0 



Usnesení č. 10:   Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 2 

2020. 

 

11. Dotace z MV na hasičské auto  

Starostka obce informovala zastupitele o dotaci z Ministerstva vnitra GŘ HZS ve výši 

dotace 450 000 Kč. Obec Tomice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou 

a poskytnutou dotací do plné výše vlastních zdrojů. 

 

Hlasování: pro:  7     proti: 0      zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 11:  ZO schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra ve výši 450 000 Kč a 

dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše 

vlastních zdrojů. 

 

12.  Ochranné prostředky 

Zastupitelka Danuše Křepelková přednesla přítomným zastupitelům návrh, aby se za 

peníze, které obec získala v rámci příspěvku pro obce v souvislosti s krizovými 

opatřeními, pořídily občanům Tomic ochranné prostředky (roušky a dezinfekce). 

 

Hlasování: pro:  7     proti: 0      zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 12:   Zastupitelstvo obce schvaluje nákup ochranných prostředků pro 

občany Tomic. 

 

 

 

 

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

 

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

               

                Jiří Kotrč                           …………………………………. 

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


