Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 640
Dne: 28. květen 2018

1) Schůze byla zahájena panem starostou v 20:00 hodin.
Účast členů zastupitelstva
Přítomni: 7
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ověřovatelé: Miroslava Vyžďurová, Jiří Palek, Petr Zemánek, Josef Bělohlávek
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) Paní Ivana Krbcová – Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD č.p.38
5) Royal Diamond – Točník-Točnický dvůr – rozšíření komunikace, oprava chodníku a
plocha pro kontejnery na tříděný odpad
6) Mikroregion Hořovicko – Žádost o úhradu členského příspěvku
7) Pan Pavel Baudyš – Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře pro akci Točník 168/20
8) Nákup odpadkových košů
9) ALIS spol. s r.o. – Smlouva o poskytování hostingových služeb
10) MUDr. Pavel Konopásek a Mgr. Šárka Konopásková – Žádost o vyjádření k novostavbě
rodinného domu
11) Krajský úřad Středočeského kraje - Volby do zastupitelstev obcí konané na podzim 2018
– stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
12) Obec Točník – GDPR
13) Nedomysleno, s.r.o. – Oznámení o konání kulturní akce
14) Bohumil Holeček – Nabídka asfaltování ploch
15) Informace o dění v obci
16) Různé
17) 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
- viz přílohy.

4) Paní Ivana Krbcová – Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD č.p.38
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s projektovou dokumentací k RD č.p.38.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Royal Diamond – Točník-Točnický dvůr – rozšíření komunikace, oprava chodníku a
plocha pro kontejnery na tříděný odpad
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s cenou 149.719,-Kč za rozšíření komunikace směrem do obce,
s cenou 9.000,-Kč za opravu stávajícího chodníku a s cenou 35.800,-Kč za plochu pro
kontejnery na tříděný odpad.
Zastupitelstvo obce provedlo kontrolní prohlídku a požadujeme minimální množství bodů
veřejného osvětlení ve vztahu k historickým památkám obce a CHKO. Dále nepožadujeme
výstavbu zpomalovacích prahů na komunikacích. Dále bylo shledáno, že dešťová kanalizace
je dostatečná
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Mikroregion Hořovicko – Žádost o úhradu členského příspěvku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo úhradu členského příspěvku v celkové výši 7.080,-Kč (236
obyvatel x 30,-Kč/os.).
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

7) Pan Pavel Baudyš – Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře pro akci Točník
168/20
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí.

Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Nákup odpadkových košů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem odpadkových košů v celkové částce 16.265,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo odsouhlaseno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

9) ALIS spol. s r.o. – Smlouva o poskytování hostingových služeb
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytování hostingových služeb od společnosti ALIS
spol. s r.o. Hosting o velikosti 5GB za roční poplatek 2.900,-Kč bez DPH. Důvodem je on-line
záloha účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan Tomáš Mol

Proti 2

Zdrželi se 1

10) MUDr. Pavel Konopásek a Mgr. Šárka Konopásková – Žádost o vyjádření
k novostavbě rodinného domu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 2
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

11) Krajský úřad Středočeského kraje - Volby do zastupitelstev obcí konané na podzim
2018 – stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanoví počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
v celkovém počtu 7.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

12) Obec Točník – GDPR
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů. Dále se schvaluje pověřenec ÚOOÚ Ing. Miroslava Paťavová, tel.

311545327, mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz a zástupce Miroslava Kaprálová, tel.
311545327, mikroregion.kapralova@mesto-horovice.cz.
Dále ZO schvaluje Smlouva o zřízení pověřence (DPO – data protection officer) pro ochranu
osobních údajů (Nařízení GDPR) – DSP (Dobrovolný svazek obcí) Mikroregionu Hořovicko.
Dále ZO schvaluje Analýzu současného stavu ochrany osobních údajů v obci Točník a
posouzení míry souhlasu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č.2016/679.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 3
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

13) Nedomysleno, s.r.o. – Oznámení o konání kulturní akce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s konáním kulturní akce festival Točník HRADY CZ 2018, dne
13.-14.7.2018 v obci Točník.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

14) Bohumil Holeček – Nabídka asfaltování ploch
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo asfaltování plochy u bytovek č.p.78 a 79 v celkové částce
52.030,-Kč. A odvodnění plochy před Točník č.p.79 v celkové výši 36.307,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 1
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 2

15) Informace o dění v obci
16) Různé
a) Oznámení o zahájení správního řízení (Krajský úřad Středočeského kraje – odbor
finanční) – ve smyslu porušení ustanovení § 17 odst.6 zákona o rozpočtových pravidlech.
Pokuta a náklady řízení v celkové výši 2.000,-Kč.
- k založení pan Tomáš Mol
b) Výzva přidělení čísla budově (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – stavebník dne 7.3.2018
ohlásil stavebnímu úřadu dokončení stavby rodinný dům Točník na pozemku parc.č. 168/24
v k.ú. Točník.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol a založení pan Bělohlávek
c) Oznámení o zahájení řízení ve věci ochrany přírody a krajiny (Správa CHKO
Křivoklátsko) – za účelem přenocování deseti dětí ve stanech na p.p.č. 302/30 v k.ú. Točník
v termínu od 13.5. do 14.5.2018.
- k založení pan starosta Petr Mol

d) Rozhodnutí dodatečné povolení stavby (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává
stavební povolení pro stavbu přístavba otevřeného přístřešku pro stání automobilu u
rodinného domu Točník čp. 50 na pozemku st.p.16/1, parc.č.14 v k.ú.Točník.
- k založení pan Bělohlávek
e) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává změnu územního rozhodnutí
vydaného dne 20.11.2013 o umístění stavby 21 RD a trafostanice. Změna se týká novostavby
rodinného domu na pozemku parc.č.168/1 (ostatní plocha), parc.č. 168/31 (ostatní plocha)
v k.ú.Točník. Vydává stavební povolení.
- k založení pan Bělohlávek
f) Tři sestry a změna termínu (Krakonošovo s.r.o., Pavel Mafuna Martínek) – nový
termín je stanoven na sobotu 11.8.2018.
- k založení pan starosta Petr Mol
g) Přidělení čísla popisného v obci Točník. Nové číslo popisné 87 bylo přiděleno stavbě
na pozemku parc.č. 168/24.
- k vyřízení paní Vyžďurová
h) Oznámení zahájení územního řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby „Točnický dvůr – III.etapa – výstavba 24 RD,
inženýrských sítí a komunikace“.
- k založení pan Bělohlávek
i) Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce (MěÚ Hořovice, odbor technický a
dopravní) – o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu: komunikace v lokalitě Točnický dvůr
– 2.etapa“ na p.č.168/1 v k.ú.Točník vyzývá k účasti na závěrečné prohlídce dne 31.5.2018
v 10:00 hod.
- k založení pan Bělohlávek
j) Faktura (Josef Čermák, zemní a výkopové práce) – úprava místní komunikace
(parkování) v celkové částce 21.242,-Kč.
- k založení pan starosta Petr Mol
k) Oznámení o kontrole (ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní
odbor Beroun) – v souladu s „Plánem kontrol na rok 2018“ bude dne 20.června 2018
provedena kontrola obce Točník. Zahájení v 14:00 hodin.
- k založení pan starosta Petr Mol
17) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 28.5.2018

Zapisovatel:
Tomáš Mol
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Podpis ověřovatelé:
Josef Bělolávek

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

Miroslava Vyžďurová
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Jiří Palek

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

Petr Zemánek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

