Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

TOČNÍK
Číslo: 621
Dne: 23. listopadu 2016
Program:

1)
2-4)
5)

Zahájení
Pošta, Finance, Různé
Usnesení a závěr

1) Veřejná zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno panem starostou Petrem Molem
v 19:00 hodin v hostinci „U Krále Václava IV“. A zapisovatel a ověřovatel zápisu
bude Tomáš Mol.
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 Jiří Šustr).
5. Zpráva o životním prostředí v obci, akce na hradech (pan Petr Zemánek).
6. Akce od minulé veřejné schůze, naplánované akce pro rok 2017 (pan Petr
Mol).
7. Diskuze.
8. Závěr.
b) Zúčastnilo se 40 občanů.
c) Připomínky občanů z diskuze:
1. Kontejner na větve častěji.
2. Umístit zrcadlo u „Hasičovny“.
3. Poničená silnice u Patrmanů a Vašků – upozornit KSÚS.

4. U bytovky č.p. 78 a 79 vysypat díry štěrkem.
5. Údržba stromů (pan Hlavín) se sousedícím pozemkem č.p.79.
6. Chodník ve skále.
7. Elektrický sloup (nahýbá se) před Vyžďurovic
d) Na veřejném zasedání zastupitelstva bylo schváleno jednohlasně (7 pro, 0
proti):
1. Směna pozemků parc.č. 390 za parc.č. 98/1 – pozn. Veřejná vyhláška č.1,
2. Pronájem pozemku parc.č. 194/31 panu Pavlovi Nelibovi – pozn. Veřejná
vyhláška č.2,
3. Prodej pozemku parc.č. 361 – pozn. Veřejná vyhláška č.3,
4. Schválen návrh na směnu pozemků parc.č. 404/3, 290/16 za 390/34,
5. Schválen návrh na odkoupení části pozemku parc.č. 245/2,
6. Schválen návrh na směnu části pozemků parc.č. 391 za 87/2,
7. Oprava cesty „Šindelář – Kocman“, pozemky parc.č. 26/13, 26/1, 25/15,
8. Oprava cesty „Špička – Barborka“, pozemky parc.č. 404/2 a 404/3,
9. Oprava cesty „Chatová oblast Opyš“, pozemky parc.č. 379/1 a 194/1,
10. Schválen nákup vozidla Renault Kangoo v částce 88.000,-Kč,
11. Nákup ručního nářadí k údržbě obce do částky 5.000,-Kč,
12. Nákup hliníkového žebříku/štaflí v částce do 5.000,-Kč,
13. Nákup benzínové sekačky s pojezdem do 12.000,-Kč,
14. Schválena podpora v hmotné nouzi do 5.000,-Kč,
15. Schváleno zakoupení balíčků pro dříve narozené do částky 30.000,-Kč,
16. Schváleno zakoupení balíčků na Mikulášskou besídku do částky 5.000,-Kč,
17. Schválena hodinová sazba u dohody o provedení práce ve výši 95,-Kč
(brutto),
18. Byly schváleny odměny zastupitelů v plné výši, dle Nařízení vlády č.
37/2003 Sb usnesením č. 1024 a to od 1.1.2017, viz příloha,
19. Schváleno pořízení a instalace dopravního zrcadla k „Hasičovně“,
20. Schválen Novoroční ohňostroj do výše 5.000,-Kč,
21. Zrušení vyhlášky č.1/2008 – Poplatek za výherní hrací přístroj,
22. Schválen návrh na rozpočet obce:
- výdaje jsou 6.618.000,-Kč
- příjmy jsou 3.266.000,-Kč

e) Informatično:
1. Seznámení s kontrolou Ministerstva Vnitra – Každé zasedání zastupitelstva
obce je veřejné a koná se každé pondělí od 20°° hod. na ObÚ Točník,
2. ČOV k domu č.p. 57 a 1 – stále probíhá zkušební provoz, který byl
prodloužen,
f) Zápis z veřejné schůze je v originálu a se všemi přílohami 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
Zápis ověřil Tomáš Mol.

