
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK  

Číslo: 423 

Dne: 5. prosince 2011 

 

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

a) Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2012 – dnes 5.12.2011 bylo 

schváleno rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2012 ve výši 

746.525,-Kč. Částka byla stanovena dle rozpočtu z roku 2011. Rozpočet obce 

na rok 2012 bude schválen v únoru 2012. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

b) Schválena Vnitřní směrnice Obecní úřad Točník č.1/2011 – příspěvek na 

soukromé mobilní telefony a internet. Platnost od 1.1.2012. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

c) Revokace usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.12.2010 bod 2a – Odměny 

byly vypláceny od 18.10.2010. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

d) Zastupitelstvo obce schválilo dne 5.12.2011 měsíční odměny zastupitelů a 

účetní dle nařízení vlády 37/2003, novela 375/2010 s platností od 1.1.2012. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol  

e) Zastupitelstvo obce schválilo penále z úroku z prodlení úhrady daňových 

povinností ve výši 801,-Kč. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol a slečna účetní Jana Cajthamlová 

f) Oprava veřejného osvětlení včetně přerušeného kabele firmou CHVÁTAL –

ELKOM  v celkové částce 25.013,-Kč. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol a slečna účetní Jana Cajthamlová 

g) Ověření zjednodušené dokumentace (Městský úřad Žebrák – stavební úřad) – 

ověřuje zjednodušenou dokumentaci stavby „rekreační chata Točník“ na 



pozemku parc.č.96/1 v k.ú. Točník. 

-  k založení pan Bělohlávek 

h) Zastupitelstvo obce schválilo ohňostroj 1.1.2012 v 01.00 hod., který proběhne 

z prostorů hradu Žebrák. Celková cena bude 12.000,-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) e) h) 
2) Vyvěšeníhodno: 
3) Vyřešeníhodno:   
4) Informatično:   f) 
5) Založeno: g)  
 

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

                         Petr Zemánek, Jiří Palek 


