
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 

KONANÉHO DNE 14.6.2021   

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

Martin, Kotrč Jiří, Dušek František 

Hosté: Maršík Miroslav 

 

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. Prodej pozemku – Popková M. 

5. Prodej pozemků – Maršík M. 

6. Prodej pozemku – Hnát L. 

7. Prodej nebo výměna pozemku – Fialka M. 

8. Příspěvek pro děti 

9.  EKOSO 

10.  Mikroregion Želivka 

11.  Závěrečný účet 2020 

12.  Účetní závěrka 2020 

13.  Rozpočtové opatření č. 2/2021 

14.  Rozpočet na rekonstrukci 1NP ve Spolkovém domě 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

František Dušek. 

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 František Dušek. 



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 17.05.2021. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Prodej pozemku – Popková M. 

Starostka obce informovala zastupitele o tom, že majitelky pozemku par. č. st.69 o 

výměře 298 m2 ; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic, jimiž jsou Chmelová 

Štěpánka, Popková Markéta, Kotrčová Markéta souhlasí s návrhem a přistupují na 

možnost pronájmu přístupové cesty k budově OÚ po dobu 5-ti let za symbolickou 

cenu 1 Kč/rok. 

Zastupitelé tedy znovu schvalují prodej obecního pozemku pí. Popkové Markétě, 

par.č. st. 98 o výměře 286 m2 ; katastrální území Tomice u Dolních Kralovice. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 
Usnesení č. 4: Obecní zastupitelstvo schvaluje, pronájem přístupové cesty k budově 
OÚ a zároveň schvalují prodej pozemku par.č. st. 98 o výměře 286 m2 ; katastrální 
území Tomice u Dolních Kralovice. 

 
 

5. Prodej pozemků – Maršík M. 

Záměr prodeje pozemků: 

- část pozemku par č. 821/1 o výměře cca 220 m2; katastrální území Tomice u 

Dolních Kralovic 

 

Hlasování: pro: Kotrč            proti: Simonics       zdrženo: Machyánová 

            Dušek                     Hála 

                                                            Křepelková 

                                                            Zahálková 



Zastupitelé navrhli, aby se p. Maršíkovi prodala alespoň zaplocená a užívaná 

plocha. 

   

Hlasování: pro: Kotrč            proti:                   zdrženo: Machyánová 

      Dušek                      

                      Křepelková 

                      Zahálková 

                      Simonics     

                      Hála 

 

- části pozemku 775/16 o výměře 130 m2; katastrální území Tomice u Dolních 

Kralovic 

 

Hlasování: pro: 0       proti: 7       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 5: Obecní zastupitelstvo: 

- schvaluje prodej části pozemku par č. 821/1  - pouze zaplocená a užívaná 

plocha 

- zamítá prodej části pozemku 775/16 o výměře 130 m2 

 

 
6. Prodej pozemku – Hnát L. 

Zastupitelstvo zamítá p. Lukáši Hnátovi prodej části pozemku p. č. 473/1 o výměře 

427 m2 ; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic. 

 

Hlasování: pro: 0       proti: 7       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 6: ZO zamítá prodej části pozemku p. Lukáši Hnátovi. 

 

 
7. Prodej nebo výměna pozemku – Fialka M. 

Zastupitelé obce schvalují p. Martinu Fialkovi výměnu části pozemku p. č.1229 o 

výměře cca 60 m2; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic, za část pozemku p. č. 

49/1 ve stejné výměře katastrální území Tomice u Dolních Kralovic. 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 



Usnesení č. 7:  ZO schvalují výměnu části pozemku p.č. 1229 za část pozemku p.č. 

49/1 ve výměře cca 60 m2; katastrální území Tomice u Dolních Kralovic. 

 

8.  Příspěvek pro děti  

Starostka obce navrhla, aby se dětem, které nedostaly příspěvek v 8 letech doplatil 

zpětně. Příspěvek se vyplatí všem dětem, které jsou i mladší 8 let a to ve výši 2 000Kč. 

Zároveň zastupitelé schvalují, aby se každému nově narozenému dítěti v obci Tomice 

dal příspěvek 2 000 Kč.   

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 8:  ZO schvaluje zpětně vyplacení příspěvků dětem a zároveň schvaluje 

příspěvek ve výši 2000 Kč, každému nově narozenému dítěti v obci Tomice.  

 

9.  EKOSO 

Starostka obce předložila přítomných zastupitelům Návrh závěrečného účtu svazku 

obcí EKOSO za rok 2020. Zastupitelé projednali a schválili všemi hlasy 

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 11:  ZO schvaluje Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 

2020. 

 

10.  Mikroregion Želivka 

Starostka obce předložila zastupitelům Návrh Závěrečného účtu za rok 2020, 

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2025 a  Návrh rozpočtu na rok 2021. 

Veškeré dokumenty se týkají Mikroregionu Želivka. Zastupitelé vše projednali a vše 

schválili  

 

Hlasování: pro: 7       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 10:  ZO schvaluje Návrh Závěrečného účtu za rok 2020, Střednědobý 

výhled rozpočtu na rok 2022 – 2025 a  Návrh rozpočtu na rok 2021 pro Mikroregion 

Želivka. 

 

11.  Závěrečný účet 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo po vyvěšení na úřední desce Závěrečný účet obce za 

rok 2020. Závěrečný účet obce za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku 



přezkoumání hospodaření obce ze dne 16.2.2021 byl k nahlédnutí. Závěrečný účet byl 

schválen s výhradami. 

 

Hlasování: pro: 6      proti: 0        zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 11: OZ schválilo Závěrečný účet 2020 s výhradami. 

 

12.  Účetní závěrka 2020 

Zastupitelé obce projednali a schválili řádnou účetní závěrku za rok 2020. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 12: ZO schválilo řádnou účetní závěrku 2020 

 

 

13.  Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 2 dle 

předložené přílohy 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 13:  ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2. 

 

14.  Rozpočet na rekonstrukci 1NP ve Spolkovém domě 

Starostka obce informovala zastupitele o zamítnutí žádosti o dotaci na Rekonstrukci 

1NP ve Spolkovém domě z Ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelé navrhli, aby se 

nechal zpracovat rozpočet na rekonstrukci a poté by se případně postupně prováděla 

rekonstrukce z finančních prostředků obce Tomice. 

 

Hlasování: pro: 7      proti: 0        zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 14: OZ schválilo zpracování rozpočtu na rekonstrukci 1NP ve Spolkovém 

domě. 

 

 

 

 

 



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

 

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

               

                František Dušek              …………………………………. 

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


