
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 

KONANÉHO DNE 12.7.2021   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří, Zahálková Eliška, Simonics Martin, Kotrč Jiří, 

Dušek František 

Omluveni: Křepelková Danuše 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 19 00 hodin starostkou obce 

v zasedací místnosti OÚ Tomice. 

Bylo přítomno 6 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. Dotace – odbahnění rybníka 

5. Deratizace 

6. MAS Blaník – rekonstrukce hasičárny 

7. Dotace - Opláštění hasičárny 

8. Žádost hejtmanky Středočeského kraje – dar tornádo 

9.  Vybavení hasičské zbrojnice 

10.  Rozpočtové opatření č. 3 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

2. Schválení navrženého programu 

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu. 

 

Hlasování: pro: 6      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 14.06.2021. 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

4. Dotace – odbahnění rybníka 

Starostka obce Jana Machyánová informovala zastupitele a získání dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na 
odbahnění rybníka v Tomicích. Dotace je ve výši 1 000 000 Kč.  
 
Hlasování: pro: 6     proti: 0       zdrženo: 0 

 
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 1 000 000 Kč z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a 

zemědělství a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu „Rybník Tomice, ev. č. projektu FŽP/RVN/044588/2021. 
 

 

5. Deratizace 

Starostka obce navrhla, aby v obci opět proběhla plošná deratizace krys a hlodavců. 

OZ projednalo a návrh schválilo. 

 

Hlasování: pro: 6     proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 5: OZ schválilo deratizaci krys a hlodavců. 

 

6. MAS Blaník – rekonstrukce hasičárny 

Starostka obce informovala zastupitele o zamítnutí žádosti o dotaci na rekonstrukci 

hasičárny z důvodu střetu zájmu. Střetem zájmu je zde považován příbuzenský vztah 

zastupitelky sl. Elišky Zahálkové a jednatele firmy Dolnokralovická stavební s.r.o. p. 

Jaroslava Zahálky. Z tohoto důvodu Ministerstvo zemědělství ČR žádost o dotaci 

zamítlo. Starostka obce podala na Ministerstvo zemědělství ČR Žádost o přezkum. 

 

Usnesení č. 6: Zastupitelé berou informaci o zamítnutí žádosti na vědomí. 



 

 
7. Dotace – opláštění hasičárny 

Starostka obce informovala zastupitele o podání žádosti o dotaci na Opláštění 

hasičské zbrojnice.  

Starostka dále seznámila přítomné zastupitele s cenovými nabídkami na Opláštění 

hasičské zbrojnice. 

 Společnost                                  cena s DPH 

1. UNImont plus s.r.o.                               430 225,00 Kč 

2. Tost.cz s.r.o.                                            421 804,00 Kč 

3. Jaroslav Hrabal                                       411 487,00 Kč 

 

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

Jaroslav Hrabal  

 

Hlasování: pro: 6      proti: 0       zdrženo: 0 

 

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

bere na vědomí. 

ZO schvaluje, aby Opláštění hasičské zbrojnice provedla firma s nejnižší cenovou 

nabídkou – Hrabal Jaroslav. 

 

8. Žádost hejtmanky Středočeského kraje 

Starostka obce informovala zastupitele o žádosti hejtmanky Středočeského kraje, aby 

obce, dle svých možností, zaslali finanční příspěvek na obce postižené tornádem. 

Zastupitelé vše projednali a odsouhlasili zaslání příspěvku ve výši 5 000Kč. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 8:  ZO schvalují příspěvek ve výši 5 000Kč na obce postižené tornádem. 

 

9.  Vybavení hasičské zbrojnice  

Starostka obce navrhla, aby se do hasičské zbrojnice pořídily nové stoly + židle a 

kuchyň s tím, že hodnota vybavení nepřesáhne 35 tisíc Kč. Zastupitelé návrh schválili. 

 

Hlasování: pro: 6       proti: 0       zdrženo: 0 

 

Usnesení č. 9:  ZO schvaluje vybavení hasičské zbrojnice. 



10.  Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatřením č. 3 dle 

předložené přílohy 

 

Hlasování: pro: 5       proti: 0       zdrženo: 1 

 

Usnesení č. 10:  ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3. 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Jiří Kotrč                           …………………………………. 

               

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

 

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

 

 

Vyvěšeno dne:…………………. 

Sejmuto dne:…………………….  


