
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK 

Číslo: 599                                                                              

Dne: 13. června 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) Oznámení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) o zahájení územního řízení a pozvání 

k ústnímu jednání směny pozemků parc.č. 390, 98/1 v k.ú.Točník. Projednání 

žádosti proběhne 19.července 2016 od 9:30 hod. na místě výše uvedených 

pozemků. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

b) Žádost o pronájem parkoviště pod hradem Točník (Ondřej Křůpala, Stillking 

Films, Barrandov Film Studios) – za účelem parkování filmového zázemí 

v termínu 27.7., 28.7. a 29.7.2016. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol a pan Jiří Šustr 

c) Nájemní smlouva 1062 (Zemědělské družstvo Mořina) – pozemek parc.č.:       

2  243/40 (4) pro Zemědělské družstvo Mořina za úplatu 60,-Kč/rok. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

d) Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Jindřicha Švarce na splácení 

dlužného pojistného v měsíčních splátkách po 1.000,-Kč v celkové částce 

9.207,-Kč. - Obec Točník uhradí pojišťovně VZP celou dlužnou částku. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

e) Odsouhlaseno konání akce ŠPEJBL'S HELPRS - AC-DC revival v pátek dne 

17.6.2016 od 19:00 do 01:00 hod. Odpovědná osoba Daniel Florián. 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

f) Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a 

souhlasí s uzavřením smlouvy.  

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 



g) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zadávací dokumentaci a vyhlášení 

výběrového řízení pro Úprava okolí kapličky a pomníku.  

-  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:   b) c) d) e) f) g) 

2) Vyvěšeníhodno:  

3) Vyřešeníhodno:   

4) Informatično:  a)  

5) Založeno:   

 

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

                      Josef Bělohlávek, Petr Zemánek 

                  


