
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK  

Číslo: 429 

Dne: 13. únor 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 udělení souhlasu k hromadné sportovní akci (Občanské sdružení 

„Střela“) – pořádání „Žebráckého vandru“ – jedná se o turistický pochod 

určený rekreačním turistům, který se bude konat dne 28.4.2012 v max.počtu 

200 účastníků. Zastupitelstvo souhlasí. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol, k založení pan Tomáš Mol 

b) Faktura (Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku 

okres Beroun, PO) – Fakturujeme Vám příspěvek na pečovatelskou službu 

zvýšenou o míru inflace za rok 2011, která činí 1,9%. V celkové částce 

74.200,-Kč. 

-  k vyřízení slečna účetní Jana Cajthamlová 

c) Rozhodnutí stavební povolení (MěÚ Žebrák – stavební úřad) – vydává 

dodatečné stavební povolení na stavbu „dřevěný přístřešek pro ovce a 

oplocení“ na pozemku parc.č.98/1 v k.ú.Točník. 

-  k založení pan Bělohlávek 

d) Oznámení (Oddíl Ledního hokeje Spartaku Žebrák, předseda František Krejčí) 

– pořádání společenské akce Hokejový ples v hostinci u krále Václava IV.dne 

18.února 2012 se začátkem 20.00hod. do 2.00hod. Zastupitelstvo souhlasí. 

-  k založení pan Tomáš Mol 

e) Schválen příspěvek na Podbrdské vydavatelství Marta Šestáková – Vaculíková 

ve výši 3.000,-Kč. 

-  k vyřízení pan Šustr a slečna účetní Jana Cajthamlová 



f) Výroční zpráva za kalendářní rok 2011 o činnosti Obecního úřadu Točník 

v oblasti poskytování informací – počet podaných žádostí je 0. 

-  k založení pan starosta Petr Mol 

g) Schválen návrh rozpočtu na rok 2012 ve výši 2.869.000,-Kč. Jedná se o 

rozpočet vyrovnaný. 

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

h) Schválen návrh na nové webové stránky obce Točník v celkové částce 8.188,-

Kč. 

-  k vyřízení pan Tomáš Mol 

 

         5)       Schůze byla ukončena panem starostou po odsouhlasení a přijetí    

                   závěrečného usnesení ve 22:00 hodin. 

 

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

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

                        

                          


