
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK  

Číslo: 432 

Dne: 26. březen 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) Oznámení zajájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání (MěÚ 

Žebrák, stavební úřad) – Rodinný dům včetně EP, žumpy, odst.plochy a 

domovních přívodů vody a kanalizace. Místní šetření dne 22.března 2012 

(čtvrtek) v 9.30 hodin. 

-  k založení pan Bělohlávek 

b) Návrh na odsouhlasení: Rozpočtový výhled na rok 2013 – 15. – Zastupitelstvo 

obce Točník navrhlo rozpočtový výhled na rok 2013 až 2015. Celkové příjmy 

7.700.000,-Kč a celkové výdaje 7.400.000,-Kč. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

c) Hlášení trvalého stanoviště včelstev (Daniela Chocová) – oznamuje, že má 

včelstva trvale umístěna na stanovišti Točník č.p. 48, 267 51  Zdice. 

-  k založení pan Zemánek 

d) Rozhodnutí (správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko) – uděluje souhlas 

občanskému sdružení Střela Žebrák k uspořádání pochodu s názvem „Žebrácký 

vandr“ dne 28.4.2012. Zastupitelstvo obce Točník uděluje souhlas s pořádáním 

akce „Žebrácký vandr“. 

-  k založení pan Tomáš Mol 

e) Schválena odměna slečně účetní Janě Cajthamlové ve výši 2000,-Kč. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol  

f) Stanovisko k záměru výstavby krytého kluziště – Zastupitelstvo odsouhlasilo 

záměr výstavby krytého kluziště v Žebráku. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 



g) Žádost (Alena Pichlová) – žádost o povolení prodejního stánku na parkovišti 

pod hradem Točník a Žebrák v měsících květen až září. Zastupitelstvo obce 

souhlasí s výhradami – před každou akcí se paní Pichlová domluví na jednání 

zastupitelstva obce kde budou přesně určeny podmínky pro provoz a umístění 

prodejního stánku. 

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

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


