Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 632
Dne: 2. října 2017

1) Schůze byla zahájena panem starostou v 20:00 hodin.
Účast členů zastupitelstva
Přítomni: 7
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ověřovatelé: Jiří Palek, 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) ROYAL DIAMOND – stavební společnost s r.o. – Žádost o vydání stanoviska
5) Josef Čermák – Cenová nabídka oprava komunikace „U Špičků“
6) Oprava cesty „Šindelář“ – Schválení víceprací
7) Návrh na opravu hranic katastru domu č.p.38 a pozemku parc.č. 87/2
8) ROYAL DIAMOND – Dodatek č.1 ke Smlouvě o obchodní spolupráci a právu k provedení
stavby ze dne 5.7.2016
9) 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 7
Usnesení bylo schváleno.
- k založení pan Tomáš Mol

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4) ROYAL DIAMOND – stavební společnost s r.o. – Žádost o vydání stanoviska
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce žádá o doplnění dokumentace k dokumentaci pro územní řízení ve věci:
Točník – Točnický Dvůr – III. Etapa Výstavba 24 rodinných domů, inženýrských sítí a

komunikace“
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení nebylo schváleno. Čeká se na dodání podkladů.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol
5) Josef Čermák – Cenová nabídka oprava komunikace „U Špičků“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na opravu komunikace „U Špičků“ v celkové
výši 84.741,-Kč (část cesty a příprava pro asfaltování).
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Oprava cesty „Šindelář“ – Schválení víceprací
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo vícepráce – Oprava cesty „Šindelář“ v celkové částce 472.123,Kč, viz přiložený dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

7) Návrh na opravu hranic katastru domu č.p.38 a pozemku parc.č. 87/2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo návrh na opravu hranic katastru domu č.p.38 a pozemku parc.č.
87/2.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan Tomáš Mol

Proti 0

Zdrželi se 0

8) ROYAL DIAMOND – Dodatek č.1 ke Smlouvě o obchodní spolupráci a právu k
provedení stavby ze dne 5.7.2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o obchodní spolupráci a právu k
provedení stavby ze dne 5.7.2016.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol
9) Informace o dění v obci
10) Různé

Zdrželi se 0

a) Rozhodnutí – stavební povolení (MěÚ Hořovice, stavební úřad) – na stavbu
„Adaptace prostor 4. a 5. podlaží Královského paláce“ Točník č.p.10 na pozemku st.p.43
v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
b) Upozornění – ObÚ Točník odeslal dopis o nevhodném chování pana Rufolfa Fürsta.
c) Domovní ČOV včetně kanalizační přípojky, akumulační nádrže a biologického filtru
na pozemku parc.č.6/5 k.ú. Točník, obec Točník. (AquaTech spol. s r.o.) – prováděný dohled.
- k založení pan Zemánek
d) Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.4
- k založení a vyřízení pan starosta Petr Mol
e) Obecní zastupitelstvo se seznámilo s výsledkem dílčího přezkoumávání hospodaření
obce za r.2017.
- k založení a vyřízení pan starosta Petr Mol
f) Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu 3.000,-Kč netto pro účetní paní Janu
Cajthamlovou.
- k a vyřízení pan starosta Petr Mol

11) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 2.10.2017
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělolávek

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

Miroslava Vyžďurová

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

Petr Zemánek

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

Jiří Palek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

