Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 464
Dne: 21. ledna 2013

Program:

1)

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

2)
a) Místní šetření (p.Krbec) – 8.1.2013 proběhlo místní šetření ObÚ Točník na
pozemku par.č.87/1 a 87/2. 14.1.2013 se dostavil p.Krbec na ObÚ Točník
k projednání (vyjádření) k místnímu šetření ze dne 8.1.2013. Pan Krbec se
zavázal odstranit tyto zjištěné závady:
- uvést poškozené cesty par.č.391 a 395/1 do původního stavu
- předložit demoliční souhlas na stodolu stav.par.č.51
- upravit navážku u potoka – kámen (z větší části bude odstraněn)
Dále byl p.Krbec seznámen s nesouhlasem ObÚ Točník s eventuelním
provozováním autobazaru a vrakoviště na pozemku par.č.87/1 a 87/2. Pan
Krbec uvedl, že nemá v úmyslu na výše uvedených pozemcích provozovat
autobazar a vrakoviště.
ObÚ Točník zajistí vyměření hranice mezi pozemky par.č.87/1 a 87/2.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol
b) Dne 18.1.2013 proběhla kolaudace vodovodu a kanalizace Točník-Žebrák
(přítomni: P.Mol, Ing.Záhořík, Ing. Dlouhá, zástupci VAK Beroun a KHS)
- k vyřízení pan starosta Petr Mol
c) Dne 21.1.2013 proběhlo seznámení s hranicemi pozemků v souvislosti
s výstavbou v Točnickém dvoře (přítomni: p.Heppner, p.Mol, p.Bělohlávek,
p.Vašek, Ing.Záhořík).
d) Schválen na Podbrdské noviny v celkové výši 3000,-Kč.
- k vyřízení účetní Jana Cajthamlová

e) Schválen příspěvek na lední hokej žáci-Žebrák v celkové výši 5.000,-Kč
- k vyřízení účetní Jana Cajthamlová
f) Schválen příspěvek na lední hokej Točník v celkové výši 4.500,-Kč
- k vyřízení účetní Jana Cajthamlová
g) Schválen nákup 2 ks HDD do poškozeného notebooku sl.účetní v celkové výši
8.000,-Kč.
- k vyřízení pan Tomáš Mol a účetní Jana Cajthamlová
h) Scháleno pořádání závodů psů (agility) Točník - hřiště dne 13.4.2013
- 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: d) e) f) g) h)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Informatično: a) b) c)
Založeno:

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

