
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK  

Číslo: 396 

Dne: 18. dubna 2011 

 

Program:       1)       Zahájení 
                      2-4)   Pošta, Finance, Různé 
                      5)       Usnesení a závěr 
 
         1)      Schůze byla zahájena panem starostou Petrem Molem v 20:00 hodin. 
 
         2) 

a) Odevzdáváním tržeb z parkoviště do banky byl pověřen pan Šustr.    

 -  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

b) Pan Petr Mol bude zařazen do výběrové komise při MěÚ Žebrák výběr 

stavební firmy pro realizaci cyklostezky (úsek Žebrák - Toční). 

-  k vyřízení zastupitelstvo obce 

c) Návrh na změnu ÚP obce Točník (provedla Ing.Valečková). 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

d) Odsouhlasen projekt cyklostezky s připomínkami. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

e) Oznámení (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – Žebrák-

Točník-vodovodní a tlakový kanalizační řad. Ústní jednání spojené 

s ohledáním na místě na den 17.května 2011 (úterý) v 9:00hod. 

-  k založení pan Bělohlávek 

f) Oznámení o konání akce (NEDOMYSLENO, s.r.o.)  - dne 15.-16.7.2011 se 

uskuteční v areálu hradu Točník a v jeho blízkosti od 11:00 do 02:00 hudební 

festival „ČESKÉ HRADY.CZ“. 

-  k vyřízení a založení pan Tomáš Mol 

g) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Royal 

Diamond, stavební společnost s.r.o.) – na provoz vodovodního a kanalizačního 

řadu. Finanční náhrada ve výši 1.000,-Kč. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 



h) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Středočeský kraj) – 

k pozemní komunikaci a podmínkách umístění stavby a provozu „Vodovodní a 

kanalizační řad Žebrák“. Jednorázová úhrada v celkové částce 3.930,-Kč. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

 

         5)       Schůze byla ukončena panem starostou po odsouhlasení a přijetí závěrečného     

        usnesení ve 22:00 hodin. 

Usnesení: 
1) Odsouhlaseno:  a) b) c) d) f) g) h) 
2) Vyvěšeníhodno: 
3) Vyřešeníhodno:    
4) Informatično:   
5) Založeno:   e) 

 
    Zúčastnění:  Jiří Šustr, Petr Mol, Tomáš Mol, Josef Bělohlávek, Jiří Palek, Petr Zemánek,    

                         Miroslava Vyžďurová 


