Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

TOČNÍK
Číslo: 569
Dne: 5. listopadu 2015
Program:

1)
2-4)
5)

Zahájení
Pošta, Finance, Různé
Usnesení a závěr

1) Veřejná schůze byla zahájena panem starostou Petrem Molem v 19:00 hodin
v hostinci „U Krále Václava IV“.
2)
a) Program schůze:
1. Zpráva o sportovní činnosti a kiosku na hřišti (pan Jiří Palek).
2. Zpráva o uskutečněných a naplánovaných kulturních akcí, evidence (paní
Miroslava Vyžďurová).
3. Zpráva o hospodaření s finančními prostředky obce (pan Josef Bělohlávek).
4. Zpráva o provozování obecních parkovišť (pan Tomáš Mol).
5. Zpráva o životním prostředí v obci, akce na hradech (pan Petr Zemánek).
6. Akce od minulé veřejné schůze, naplánované akce pro rok 2015 (pan Petr
Mol).
7. Diskuze.
8. Závěr.
b) Zúčastnilo se 24 občanů.
c) Připomínky občanů z diskuze:
1. Pomníček o svátcích (úklid) – pověřit místo paní Nezbedové
2. Projekt „Náměstí“ – zachovat stávající chodník od zastávky ke spodní lípě.
Pro byla většina přítomných. Po následném předložení projektu zůstává
v původním odsouhlaseném znění.

3. Zasadit lípu k Hasičovně.
4. Studna před Váňovic – připomínka po roce
5. Natřít zábradlí u mostu
6. Elektřina do boudy na parkovišti - přitápění
7. Prořezat svah u Filousů
8. Kontejner na konzervy - zvětšit
9. Posunout značku Obec Točník – směr od Žebráku dále do obce
10. Nový asfalt ke Špičkům za hřištěm
11. Schůdky okolo Filousů k radu Žebrák. Aby to bylo normální schodiště
normalizované. - obec nechce mít odpovědnost a dotaci nedostane, tak
předjednáno, že by se pozemek daroval hradům a ty dostanou snad dotaci na
schůdky.
12. Chodník pro pěší mezi skály
d) Zápis z veřejné schůze je v originálu uložen u pana starosty Petra Mola.
5) Schůze byla ukončena panem starostou ve 22:00 hodin.
Zúčastnění: Miroslava Vyžďurová, Petr Mol, Tomáš Mol, Jiří Palek, Petr Zemánek,
Josef Bělohlávek - viz prezenční listina

