
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

TOČNÍK 

Číslo: 624                                                                              

Dne: 16. ledna 2017 

 

 

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

 

Účast členů zastupitelstva 

Přítomni: 6            Omluveni: 1           Neomluveni: 0 

Zastupitelstvo je usnášení schopné. 

Ověřovatelé: Josef Bělohlávek, Miroslava Vyžďurová, Petr Zemánek,  

Zapisovatel: Tomáš Mol 

 

 

2) Program zasedání zastupitelstva obce: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu ZO 

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání 

4) Oznámení o zahájení řízení (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) –  

    vypouštění přečištěných odpadních vod z domovní ČOV stávající kanalizační přípojkou do   

    Stroupinského potoka. 

5) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává rozhodnutí o změně využití území pro  

    účel trvalý travní porost v k.ú. Točník na pozemku parc.č. 316/18 (orná půda), parc.č.  

    316/71 (orná půda), parc.č.316/85 (orná půda), parc.č.316/100 (orná půda), parc.č.323  

    (orná půda) v k.ú.Točník. 

6) Veřejná vyhláška (Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a  

     implementace mezinárodních závazků) – návrh na opatření obecné povahy, kterým se  

     stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo  

     sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně  

     žijících živočichů na území Středočeského kraje. 

7)  Informace o změně daně z nemovitých věcí od 1.1.2017 (Finanční úřad pro Středočeský  

     kraj, územní pracoviště v Hořovicích) – Po skončení obnovy katastrálního operátu již  

     pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem, proto se poplatníkem stává vlastník  

     pozemku. 

8)  Projednání protokolu o kontrole (Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a   

     kontroly) – provedení kontroly dne 22. listopadu 2016, výkonu samostatné působnosti  

     svěřené orgánům obce Točník. 

9)  Poskytnutí prostor pro výcvik se zemními stroji ZÚ Zbiroh-úprava obecní cesty 

10)  Žádost o vykácení vzrostlé zeleně-Točnický dvůr 

11)  Žádost o umístění rozvaděče RVDSL 1616 na pozemku par. č. 362/1 

12)  Žádost o udělení souhlasu k hromadné sportovní akci Střela Žebrák   



13)  Informace o dění v obci     

14)  Žádost o příspěvek na HC Žebrák, kde hrají také děti z Točníka 

15)  Vyjádření ke stavebnímu povolení – paní Krbcová 

16)  Diskuze 

17)  Závěr      

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník schvaluje program zasedání, který byl zveřejněn spolu s informací          

o konání zasedání zastupitelstva 

Výsledek hlasování:    Pro   6      Proti   0     Zdrželi se   0 

Usnesení bylo schváleno 

-  k založení pan Tomáš Mol 

 

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání    

 

4) Oznámení o zahájení řízení (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) –  

    vypouštění přečištěných odpadních vod z domovní ČOV stávající kanalizační  

    přípojkou do Stroupinského potoka.     

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník vzalo na vědomí oznámení o zahájení řízení.  

 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

-  k založení pan Petr Zemánek 

 

5) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává rozhodnutí o změně využití území  

     pro účel trvalý travní porost v k.ú. Točník na pozemku parc.č. 316/18 (orná půda),  

     parc.č. 316/71 (orná půda), parc.č.316/85 (orná půda), parc.č.316/100 (orná půda),  

     parc.č.323 (orná půda) v k.ú.Točník. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník schvaluje rozhodnutí MěÚ Žebrák, stavební úřad. 

Výsledek hlasování:    Pro   6      Proti   0     Zdrželi se   0 

Usnesení bylo schváleno 

-  k vyřízení pan Petr Zemánek 

 

6) Veřejná vyhláška (Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a        

     implementace mezinárodních závazků) – návrh na opatření obecné povahy, kterým  

     se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo   

     sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)    

     volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník vzalo na vědomí veřejnou vyhlášku Ministerstva životního 

prostředí. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

-  k založení pan Petr Zemánek 

 

7)  Informace o změně daně z nemovitých věcí od 1.1.2017 (Finanční úřad pro  

     Středočeský kraj, územní pracoviště v Hořovicích) – Po skončení obnovy  

     katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem,  

     proto se poplatníkem stává vlastník pozemku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník vzalo na vědomí informaci o změně daně z nemovitých věcí. 

Usnesení bylo vzato na vědomí. 

8)  Projednání protokolu o kontrole (Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru  

     a kontroly) – provedení kontroly dne 22. listopadu 2016, výkonu samostatné  

     působnosti svěřené orgánům obce Točník. 

Návrh usnesení: 

Důsledně zveřejňovat nejméně 7 dní před konáním každého zasedání ZO, oznámení o jeho 

konání obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti na úřední desce obecního úřadu, a 

to jak ve fyzické podobě, tak způsobem umožňující dálkový přístup. Po sejmutí z úřední desky 

tento dokument opatřit údaji o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky obecního úřadu a 

založit do spisu k příslušnému zasedání ZO. 

Zápis ze zasedání ZO musí obsahovat zejména počet přítomných členů ZO, schválený pořad 

/program zasedání ZO/ průběh hlasování, výsledek hlasování, přijatá usnesení, podpis 

starosty nebo místostarosty a podpisy minimálně 2 ověřovatelů. Odstranění nedostatků-

pozvánky a zápisy ihned. 

Ostatní nedostatky do 31.3.2017. 

Výsledek hlasování:    Pro   6      Proti   0     Zdrželi se   0 

Usnesení bylo schváleno 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

 

9)  Poskytnutí prostor pro výcvik se zemními stroji ZÚ Zbiroh-úprava obecní cesty 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník schvaluje poskytnutí prostor pro výcvik se zemními stroji ZÚ 

Zbiroh-úprava obecní cesty. 

Výsledek hlasování:    Pro   6      Proti   0     Zdrželi se   0 

Usnesení bylo schváleno 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 



 

 

10)  Žádost o vykácení vzrostlé zeleně-Točnický dvůr 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník schvaluje žádost o vykácení vzrostlé zeleně-Točnický dvůr. 

Podmínkou je výsadba nové zeleně. 

Výsledek hlasování:    Pro   5      Proti   1     Zdrželi se   0 

Usnesení bylo schváleno 

-  k vyřízení pan Petr Zemánek 

 

11)  Žádost o umístění rozvaděče RVDSL 1616 na pozemku par. č. 362/1 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník schvaluje žádost o umístění rozvaděče RVDSL 1616 na pozemku 

par.č. 362/1 s podmínkou, že nebude narušen povrch vozovky. Zastupitelstvo obce Točník 

nesouhlasí s překopem vozovky. 

Výsledek hlasování:    Pro   6      Proti   0     Zdrželi se   0 

Usnesení bylo schváleno 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

 

12)  Žádost o udělení souhlasu k hromadné sportovní akci Střela Žebrák   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník schvaluje žádost o udělení souhlasu k hromadné sportovní akci 

Střela Žebrák. 

Výsledek hlasování:    Pro   6      Proti   0     Zdrželi se   0 

Usnesení bylo schváleno 

-  k založení pan Tomáš Mol 

13)  Informace o dění v obci     

14)  Žádost o příspěvek na HC Žebrák, kde hrají také děti z Točníka 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník schvaluje žádost o příspěvek na HC Žebrák ve výši 5.000,-Kč za 

pronájem ledové plochy. 

Výsledek hlasování:    Pro   6      Proti   0     Zdrželi se   0 

Usnesení bylo schváleno 

-  k vyřízení pan starosta Petr Mol 

15)  Vyjádření ke stavebnímu povolení – paní Krbcová 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Točník schvaluje stanovisko k projektu „Přístavba a stavební úpravy 

rodinného domu č.p.38 v k.ú.Točník  – paní Krbcová. Ve stanovisku jsou uvedeny podmínky 

schválení stavebního povolení. 



Výsledek hlasování:    Pro   6      Proti   0     Zdrželi se   0 

Usnesení bylo schváleno 

-  k založení pan Josef Bělohlávek 

16)  Diskuze 

17)  Závěr      

Usnesení: 

Odsouhlaseno:   1) 2) 5) 8) 9) 10) 11) 12) 14) 15) 

Vyvěšeníhodno:  

Vyřešeníhodno:   

Na vědomí:  3) 4) 6) 7) 13) 

Založeno:         

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 23.1.2017 

Zapisovatel:    

Tomáš Mol                             . . . . . . . . . . . . .            

Podpis ověřovatelé:     

Josef Bělolávek                      . . . . . . . . . . . . .   

Miroslava Vyžďurová            . . . . . . . . . . . . .  

Petr Zemánek                         . . . . . . . . . . . . .  

                       

 

 

 

                         . . . . . . . . . . . . . .                                                 . . . . . . . . . . . . . . . .                       

                                 Jiří Šustr                                                               Petr Mol 

                    místostarosta obce Točník                                       starosta obce Točník 

                                  


