
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK  

Číslo: 428 

Dne: 30. ledna 2012 

 

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

a) Žádost o vyjádření k udělení licence (Krajský úřad Středočeského kraje – 

odbor dopravy) – Miroslav Špatenka CZ s.r.o. tímto žádá o udělení licence na 

provozování zvláštní osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku 210901 

Žebrák – Kublov – Žebrák. Zastupitelstvo obce souhlasí. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

b) Oznámení o pořádání taneční zábavy (Jezdecký oddíl – stáj Hrabák, o.s.) – dne 

4.února 2012 se koná taneční zábava v hostinci „U Václava IV“. Akce se 

účastní pouze členové spolupracujících jezdeckých oddílů (registrovaných u 

České jezdecké federace). Za pořádání akce odpovídá paní Dita Harvanová. 

-  k založení pan Tomáš Mol  

c) Kolaudační souhlas s užíváním stavby (MěÚ Žebrák – stavební úřad) – nvá 

vrata zadní brány hradu Točník na pozemku st.parc.44 v k.ú.Točník. 

-  k založení pan Josef Bělohlávek 

d) Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 1000,-Kč pro Domov Na 

Výsluní, Hořovice. 

-  k vyřízení slečna účetní Jana Cajthamlová 

e) Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 1000,-Kč pro Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých ZO v České republice. 

-  k vyřízení slečna účetní Jana Cajthamlová 

f) Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 1000,-Kč pro klub Zvonek, 

sdružení zdravotně postižených, Králův Dvůr. 

-  k vyřízení slečna účetní Jana Cajthamlová 



g) Schválen poplatek za svoz komunálního a tříděného odpadu ve výši 500,-

Kč/rok pro dospělého a 250,-Kč/rok děti do 15 let včetně. Skutečné náklady za 

rok 2011 byly ve výši 945,-Kč/rok/osobu. 

-  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) d) e) f) g) 
2) Vyvěšeníhodno: 
3) Vyřešeníhodno:   
4) Informatično:   b) 
5) Založeno:  c) 
 

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

                        

                          


