Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 400
Dne: 23. května 2011

Program:

1)

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

2)
a) Protokol (Finanční úřad Praha-západ) – k projednání zprávy o daňové kontrole
(CzechPOINT): Daňovou kontrolou nebyly zjištěny okolnosti porušení
rozpočtové kázně podle zákona č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, které jsou
rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně.
- k vyřízení pan Tomáš Mol
b) Odsouhlasen nákup mřížového zabezpečení pro objekt Obce Točník –
Prodejna potravin. Pro realizaci zabezpečení byla vybrána firma BANEKO
v.o.s.,která nabídla vyšší zabezpečení objektu v celkové částce 25.500,-Kč.
- k vyřízení pan Šustr
c) Žádost o odkoupení pozemku (pan Luděk Majer) – prodej pozemku č.87/1
v k.ú. Točník. – Obecní úřad v současné době neplánuje prodej tohoto
pozemku z důvodu jeho pozdějšího využití pro obecní účely.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol
d) Odsouhlasen nákup nového notebooku v celkové ceně 18.000,-Kč.
- k vyřízení Tomáš Mol
e) Doplnění podkladů pro změnu územního plánu obce Točník (MěÚ Hořovice –
Ing. Jitka Valečková) – doplněk k posouzení centrálního vytápění celého
komplexu budov a to technologií zplynováním dřevní biomasy. Záměrem je
vybudovat malou technickou bioelektrárnu o výkonu 400 kW, která by vlastní
produkcí pokrývala dodávky tepla do celého areálu. Celkový odhad na celý
areál je 550 kW, rozdíl 150 kW bude pokryt tepelnými čerpadly. ObÚ Točník

s doplňkem souhlasí.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

5)

Schůze byla ukončena panem starostou po odsouhlasení a přijetí závěrečného
usnesení ve 22:00 hodin.

Usnesení:
1)
2)
3)
4)
5)

Odsouhlaseno: b) d) e)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno: c)
Informatično:
Založeno: a)

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

