
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK 

Číslo: 583                                                                              

Dne: 15. února 2016 

 

Program:       1)       Zahájení 

                      2-4)   Pošta, Finance, Různé 

                      5)       Usnesení a závěr 

 

      

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

      

         2) 

 

a) Schválena žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad pro pana Pavla 

Wünsche a paní Danu Wünschovou pro variantu C. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

b) Schválena žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad pro pana Jiřího 

Součka pro variantu A. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

c) Schválena žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad pro paní Magdalénu 

Komendovou a pana Radka Komendu pro variantu A. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

d) Schválena žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad pro paní Miloslavu 

Císařovou a pana Rudolfa Fürsta pro variantu A. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

e) Schválena žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad pro pana Václava 

Kundráta, pana Vlastimila Kundráta pro variantu C. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

f) Schválena žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad pro pana Jiřího 

Palka, paní Ilonu Palkovou, Magdalénu Palkovou a Anežku Palkovou pro 

variantu C. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 



g) Schválena žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad pro pana Pavla 

Wünsche, paní Dana Wünschová pro variantu C. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

h) Schválena žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad pro paní Veroniku 

Molovou, pana Tomáše Mola a Adélu Molovou pro variantu C. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol a pan Jiří Šustr 

i) Schválen dar pro HC Točník v celkové částce 5.000,-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:   Jiří Šustr, Jiří Palek, Tomáš Mol, Petr Mol, Petr Zemánek, Josef Bělohlávek 

 


