
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK  

Číslo: 487 

Dne: 23. září 2013 

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

a) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26.října 

2013. Počet okrsků bude 1. Sídlo volebního okrsku bude Točník č.p. 57 (ObÚ 

Točník). Okrsková volební komise bude čtyřčlenná. Zapisovatelkou je 

jmenována slečna Lenka Molová, bytem Točník č.p.69, 267 51  Zdice. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

b) Schválena faktura za přestupkové řízení (Město Hořovice) – vyúčtování roku 

2012. Cena za 3 přestupky v celkové výši 3.500,-Kč vč. DPH. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol a účetní Jana Cajthamlová 

c) Zastupitelstvo obce schválilo novou nájemní smlouvu s panem Danem 

Floriánem na prodloužení stávající nájemní smlouvy o dalších 5 let (do 

31.12.2019). Nájemce se zavazuje na vlastní náklady provést opravu střechy 

kiosku (100.000,-Kč) do 31.12.2013. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

d) Smlouva o dílo (pan Jiří Erazím) – oprava chodníku par.č.363/2 v obci Točník. 

Odstranění starého chodníku, položení zámkové dlažby vč. podkladového 

štěrku, položení zahradních obrubníků okolo zdí domů. Zahájení 18.10.2013 a 

ukončení 4.11.2013. Oprava chodníku bude ve výši 95.000,-Kč vč. DPH. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 



e) Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou dokumentací (ROYAL DIAMOND 

– stavební společnost s r.o.) – „Točník-TOČNICKÝ DVŮR-II.ETAPA-

změna“. Výstavba 21-ti RD, trafostanice, retenční nádrže, inženýrských sítí a 

komunikací. Změna spočívá ve zrušení objektu termické bioelektrárny a na 

jejím místě umístěním třech nových RD s připojením na inženýrské sítě a 

úprava komunikace.  

-  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) 
2) Vyvěšeníhodno:  
3) Vyřešeníhodno:   
4) Informatično:   
5) Založeno:   

   

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

                    Josef Bělohlávek                                                 


