Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 641
Dne: 25. červen 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) AVE CZ Hořovice – navýšení počtu nádob na tříděný odpad
5) Provozní řád pro parkování vozidel na obecním pozemku par.č.133/2 a 133/13 v k.ú.
Točník
6) Royal Diamond, stavební společnost s.r.o. – předání díla na pozemku parc.č. 168/1
7) Odměny
8) Závěrečný účet obce za rok 2017
9) Účetní závěrka za rok 2017
10) Informace o dění v obci
11) Různé
12) 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) AVE CZ Hořovice – navýšení počtu nádob na tříděný odpad

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením počtu nádob na tříděný odpad a jejich frekvence
vyvážení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Provozní řád pro parkování vozidel na obecním pozemku par.č.133/2 a 133/13 v k.ú.
Točník
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zavedením nového provozního řádu pro parkování vozidel na
obecním pozemku par.č.133/2 a 133/13 v k.ú. Točník mezi bytovým domem č.p.64, 65 v obci
Točník.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Royal Diamond, stavební společnost s.r.o. – předání díla na pozemku parc.č. 168/1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo předání díla na pozemku parc.č. 168/1 v k.ú.Točník.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

7) Odměny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odměny všem zastupitelům a účetní za měsíc červen ve výši
2.000,-Kč (netto).
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 2
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Závěrečný účet obce za rok 2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2017
vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, a to: Bez výhrad.

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

Zdrželi se 0

9) Účetní závěrka za rok 2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo účetní závěrku za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

10) Informace o dění v obci
11) Různé
a) Oznámení o zahájení územního řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – novostavba
rodinného domu na pozemku parc.č. 168/29 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
b) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – schvaluje stavební záměr na stavbu
„Novostavba rodinného domu“ na pozemku parc.č.168/10 v k.ú. Točník
- k založení pan Bělohlávek
c) Výzva (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – přerušuje stavbu „Točnický dvůr – III.etapa –
výstavba 24 RD, inženýrských sítí a komunikace“ a vyzývá žadatele, aby nejpozději do
25.7.2018 odstranil nedostatky.
- k založení pan Bělohlávek
d) Rozhodnutí (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – schvaluje
Dodatek č.1 Kanalizačního řádu stokové sítě města Žebrák.
- k založení pan Zemánek
e) Seznámení s podklady pro rozhodnutí (Katastrální úřad pro Středočeský kraj) –
Směňující Miloš Bureš není spoluvlastníkem pozemků 290/19 a 404/3 v k.ú.Točník – pan
Bureš urychleně doplní dědické řízení a smlouva na směny a odkud pozemků v obci Točník
bude opět podána. Spisová značka KÚ: V-3854/2018-202-1.
- k založení pan starosta Petr Mol
f) Žádost o poskytování informací o zahajovaných řízeních o ochraně přírody a krajiny
(Český svaz ochránců přírody) – žádáme vás o informování o všech zamýšlených zásazích,
záměrech a zahajovaných správních řízeních, při kterých by mohly být dotčeny zájmy
ochrany přírody a krajiny.
- k založení pan starosta Petr Mol
g) Kolaudační souhlas (MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní) – o povoleném
užívání stavby: „Komunikace v lokalitě Točnický dvůr – 2.etapa“ na p.č. 168/1 v k.ú.Točník.
Stavba je způsobilá provozu.
- k založení pan Bělohlávek

h) Rozhodnutí (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor legislativní a právní) –
povinnost předložit do 7 dnů od doručení tohoto rozhodnutí odvolání žadatele – zaslat úplný
spisový materiál Krajskému úřadu Středočeského kraje, legislativně právního odboru.
- k založení pan starosta Petr Mol
i) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává změnu územního rozhodnutí
vydaného dne 20.11.2013 o umístění stavby novostavba rodinného domu na pozemku
parc.č.168/29 v k.ú.Točník.
- k založení pan Bělohlávek

12) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 25.6.2018
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělolávek

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

Miroslava Vyžďurová

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

Jiří Palek

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

Petr Zemánek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

