Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 630
Dne: 17. července 2017

1) Schůze byla zahájena panem starostou v 20:00 hodin.
Účast členů zastupitelstva
Přítomni: 4
Omluveni: 0
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ověřovatelé: Jiří Palek
Zapisovatel: Tomáš Mol

Neomluveni: 0

2) Program zasedání zastupitelstva obce:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu ZO
3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4) Oprava místní komunikace Šindelář – výběrové řízení a smlouva o dílo
5) Informace o dění v obci
6) Různé
7) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Točník schvaluje program zasedání, který byl zveřejněn spolu s informací
o konání zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení bylo schváleno.
- k založení pan Tomáš Mol

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4) Oprava místní komunikace Šindelář – výběrové řízení a smlouva o dílo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo „Oprava místní komunikace Šindelář“.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Informace o dění v obci
6) Různé
a) Rozhodnutí o umístění stavby (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – stavební úpravy
rodinného domu čp. 50 a vestavba podkroví na pozemku st.p. 16/1 – vydává stavební
povolení.
- k založení pan Bělohlávek
b) Příkaz (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – Zřízení staveniště ke
stavbě SH Točník – adaptace prostor 4. a 5. podlaží Královského paláce, na pozemcích
parc.č.299, 301/14 a 402/2 k.ú. Točník, obec Točník – nemovitá kulturní památka areál hradu
Točník evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR – hrad Točník 37166/2-409
je z hlediska státní památkové péče přípustné.
- k založení pan Bělohlávek
c) Vyrozumění poškozeného (MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní) – zahájení
řízení proti osobě Petr Zatloukal (ve věci dopravní nehody dne 21. května 2017 v 02:00 hod.
v obci Točník). Nárok ohledně náhrady škody můžete uplatnit dne 17.7.2017 v 13:15 hodin na
MěÚ Hořovice.
- k vyřízení pan Tomáš Mol

7) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 4) 5) 6)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:

Zápis vyhotoven dne: 17.7.2017
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Jiří Palek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

