
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ TOMICE 
KONANÉHO DNE 18.10.2021   

 
Přítomni: Machyánová Jana, Hála Jiří, Zahálková Eliška, Simonics Martin, Křepelková 
Danuše, Dušek František 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva obce Tomice bylo zahájeno v 18 00 hodin starostkou obce 
v zasedací místnosti OÚ Tomice. 
Bylo přítomno všech 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. Podpis smlouvy na dotaci ze SZIF 
5. Stočné 2021 
6. Žádost o dotaci – Spolkový dům 
7. Dotace kůrovec 
8. Dílčí přezkum hospodaření obce2021 
9. Bagrování rybníka a suchý poldr 
10.  Rekonstrukce hasičárny 
 
1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Byla navržena jako zapisovatelka Eliška Zahálková a ověřovateli zápisu Martin 
Simonics, 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 Martin Simonics a František Dušek. 
 

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 06.09.2021. 
Ze strany členů zastupitelstva nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání. 
 

4. Podpis smlouvy na dotaci ze SZIF 
Starostka obce Jana Machyánová informovala zastupitele o Dohodě na přijetí dotace 
na opláštění hasičárny ve výši 160 000,- Kč. 
 
Hlasování: pro: 6    proti: 0       zdrženo: 0 
 
 
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání dohody na přijetí dotace na 
opláštění hasičárny ve výši 160 000,- Kč.  
 

5. Stočné 2021 
Starostka obce informovala zastupitele o změně výše stočného v roce 2021. Navrhla 
cenu 20 Kč za 1m3 vody. 
Průměrná spotřeba na osobu je 35m3 

 
Stočné na osobu: průměrná spotřeba * cena za 1m3    
                35 m3 * 20Kč = 700 Kč/osoba 
 
Stočné za chalupu: 700 Kč/ rok / č. popisné nebo č. evidenční  
 
Hlasování: pro: 6    proti: 0       zdrženo: 0 
 
Usnesení č. 5: OZ schválilo, aby výše stočného za rok 2021 byla 700 Kč/osoba. 
 

6. Žádost o dotaci – Spolkový dům 
Starostka obce informovala zastupitelé o možnosti podání žádosti o dotaci z MMR na 
Rekonstrukci 1NP Spolkového domu. Při získání dotace by se obec spoluúčastnila na 
financování. Financování by obec provedla z vlastních zdrojů. 
 
Hlasování: pro: 6    proti: 0       zdrženo: 0 



Usnesení č. 6: OZ schválilo podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci 1 NP Spolkového 
domu a spolufinancování z vlastních zdrojů. 

 
7. Dotace kůrovec 

Starostka obce informovala zastupitele o podání žádosti o dotaci na dopady 
kůrovcové  kalamity.  
 
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere informaci o podání žádosti o dotaci na 
dopady kůrovcové kalamity na vědomí 
 

8. Dílčí přezkum hospodaření obce 2021 
Starostka obce informovala zastupitele o dílčím přezkumu hospodaření obce, který se 
konal 22.09.2021 
 
Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce bere informaci o konání dílčího přezkumu na 
vědomí.   
 

9. Bagrování rybníka a suchý poldr 
Starostka obce informovala zastupitele o bagrování rybníka s tím, že je domluveno 
s panem Havlem, že se na potoce nad Vrbovými udělají dva suché poldry, který by 
měly zpomalit zanášení rybníka. Vybagrování poldrů bude financovat p. Havel.  
 
Usnesení č. 9: Zastupitelé berou na vědomí informaci o vybagrování poldrů a 
financování panem Havlem. 
 

10.  Rekonstrukce hasičárny 
Starostka obce přednesla přítomným zastupitelům návrh na Rekonstrukci hasičárny. 
Navrhla, aby se hasičárna rekonstruovala i bez získání dotací. Rekonstrukci by obec 
financovala z vlastních zdrojů.  Rekonstrukci provede společnost Dolnokralovická 
stavební s.r.o. 
 
Hlasování: pro: 5    proti: 0       zdrženo: 1 
 
Usnesení č. 10: Zastupitelé schvalují rekonstrukci hasičárny s financováním z vlastních 
zdrojů a provedení rekonstrukce společností Dolnokralovická stavební s.r.o. 
 
 
 



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


