
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK 

Číslo: 532 

Dne: 1. prosince 2014 

 

Program:       1)       Zahájení 

                      2-4)   Pošta, Finance, Různé 

                      5)       Usnesení a závěr 

 

      

         1)     Schůze byla zahájena panem starostou v 20:00 hodin. 

      

         2) 

 

a) Dokončena stavba ČOV pro ObÚ Točník a Pivovar. Doplatek v celkové výši 

36.920,-Kč. Nyní bude následovat zkušební provoz. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

b) Schváleno zakoupení softwaru jedné licence Evidence obyvatel od společnosti 

KEO (ALiS spol. s r.o.). Celková částka za software je 5.040,-Kč. 

-  k vyřízení pan Tomáš Mol 

c) Schváleno zakoupení balíčků na Dětskou Mikulášskou besídku a Vánoční 

balíčky pro dříve narozené. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

d) Schválena žádost o bezúplatném pronájmu části obecního pozemku par.č. 26/1 

panu Tomáši Molovi. 

-  k vyřízení pan Jiří Šustr  

e) Darovací smlouva (Zvířecí pohoda o.s.) – schválen dar ve výši 1.000,-Kč 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

f) Schválena veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hořovice a obcí 

Točník ve smluvním rozsahu výkonu přenesené působnosti: Orgány města 

Hořovice budou vykonávat ve správním obvodu obce Točník jako místě 

příslušný správní orgán přenesenou působnost na úseku agendy přestupků 

(projednávání přestupků). 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

g) Návrh rozpočtu na rok 2015. Příjmy v celkové částce 2.712.000,-Kč, výdaje 

v celkové částce 4.144.000,-Kč. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 



h) Schváleny zemní práce: odvodnění cyklostezky (připomínka z veřejné schůze), 

odvodnění parkoviště a převoz štěrku. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol  

i) Schválen dar k výročí zlaté svatby v celkové částce 2.800,-Kč. 

-  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) f) g) h) i) 

2) Vyvěšeníhodno:  

3) Vyřešeníhodno:  

4) Informatično:   

5) Založeno:  

 

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

Mol,  

                       

                       

                       


