Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 642
Dne: 3. září 2018

1) Schůze byla zahájena panem starostou v 20:00 hodin.
Účast členů zastupitelstva
Přítomni: 6
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ověřovatelé: Miroslava Vyžďurová, 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) Royal Diamond, stavební společnost s.r.o. – předání pozemku parc.č. 168/1
5) Krakonošovo s.r.o. – Žádost o rezervaci termínu
6) Veřejnoprávní smlouva s městem Hořovice
7) Pan Karel Patera – Souhlas s umístěním a stavbou vodovodní přípojky
8) Zastupitelstvo obce Točník – Dohody o provedení práce
9) Informace o dění v obci
10) Různé
11) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Točník schvaluje program zasedání, který byl zveřejněn spolu s informací
o konání zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení bylo schváleno.
- k založení pan Tomáš Mol

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
- viz přílohy.

4) Royal Diamond, stavební společnost s.r.o. – předání pozemku parc.č. 168/1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Točník schvaluje přijetí formou bezúplatného převodu do majetku obce

pozemku parc. č. 168/1 v obci k.ú. Točník, zapsaného na listu vlastnictví č. 290 vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun společně se
stavbou retenční nádrže, dešťového kanalizačního řadu a stavbou komunikace v rozsahu
kolaudačního souhlasu č.j. VYST-Dr/1059/2015 vydaným MěÚ Žebrák, Stavební úřad,
kolaudačního souhlasu čj.: MUHO/7568/2018 vydaného MěÚ Hořovice, Odborem výstavby a
životního prostředí a kolaudačního souhlasu čj.: MUHO/12473/2018 vydaného MěÚ
Hořovice, odborem technickým a dopravním.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Krakonošovo s.r.o. – Žádost o rezervaci termínu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rezervací termínu 17.8.2019 pro akci Tři Sestry. Žádost podal
pan Pavel Mafuna Martinek, Krakonošovo s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Veřejnoprávní smlouva s městem Hořovice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou s městem Hořovice ve věci
výkonu přenesené působnosti za odpovědnost za přestupky a řízení o nich budou vykonávat
orgány města Hořovice s účinností ode dne 1.1.2019 namísto orgánů obce Točník.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

7) Pan Karel Patera – Souhlas s umístěním a stavbou vodovodní přípojky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním a stavbou vodovodní přípojky na pozemku p.č.363/3
v k.ú. Točník.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Zastupitelstvo obce Točník – Dohody o provedení práce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo dohody o provedení práce zastupitelům obce. Pan Tomáš Mol –
60 hod. údržba počítačové techniky při 150,-Kč/hod. brutto a 240 hod. údržba obecního
majetku. Pan Jiří Palek, pan Petr Zemánek, pan Jiří Šustr, pan Josef Bělohlávek a paní
Miroslava Vyžďurová a 300 hod. údržba obecního majetku. Dohody jsou uzavřeny na údržbu
obecního majetku, tj. sekání trávy, prořezání stromů, úklid obce a parkoviště, obsluha
parkoviště. Hodinová mzda je 95,-Kč/hod. brutto. Vše již bylo schváleno na veřejné schůzi
dne 23.11.2016. Tyto dohody se periodicky opakují již minimálně deset let.
Výsledek hlasování: Pro 6
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 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

10) Informace o dění v obci
11) Různé
a) Závazné stanovisko (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – ve věci
posouzení novostavby rodinného domu v obci Točník (areál Točnického dvora) na pozemku
parc.č.168/30 k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
b) Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu (MěÚ Hořovice, odbor
výstavby a životního prostředí) – územního plánu Bzová – v úterý 17.července 2018 v 10:00
hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby a životního prostředí (budova
č.p.640).
- k založení pan starosta Petr Mol
c) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – schvaluje stavební záměr „Novostavba
rodinného domu“ na pozemku parc.č.168/10 v k.ú.Točník
- k založení pan Bělohlávek
d) Výzva k doplnění spisu (Středočeský kraj, krajský úřad) – č.j.075673/2018/KUSK, p
k doložení jeho odvolání vč. Vašeho rozhodnutí o částečném odmítnutí informace do 7 dnů od
doručení této výzvy.
- k založení pan starosta Petr Mol
e) Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu (MěÚ Hořovice, odbor
výstavby a životního prostředí) – územního plánu Bzová v úterý 17.července 2018 v 10:00
hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby a životního prostředí (budova č.p.

640).
- k založení pan starosta Petr Mol
f) Oznámení o výměně elektroměru (ČEZ Distribuce, a.s.) na adrese Točník 73, 267 51
Zdice.
- k založení pan starosta Petr Mol
g) Závazné stanovisko (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) –
posouzení novostavby rodinného domu Točník na pozemku parc.č.168/20 k.ú.Točník.
Z hlediska zájmů státní památkové péče je přípustná.
- k založení pan Bělohlávek
h) Ministerstvo spravedlnosti ČR – žádost o spolupráci ve věci podávání oznámení
veřejnými funkcionáři dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů.
- k založení pan starosta Petr Mol
i) Zaslání písemného vyhotovení rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci
(Středočeský kraj, krajský úřad) – Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.7.2018.
- k založení pan starosta Petr Mol
j) Společný souhlas (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – územní souhlas a souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru – vydává společný souhlas se stavebním
záměrem stavba rodinného domu vč. napojení na IS zpevněné plochy, oplocení na pozemku
parc.č. 168/30 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
k) Rozhodnutí o částečném odmítnutí informace (informace o věku a pohlaví členů
okrskové volební komise) – tazateli byl odeslán dopis s informací, proč nebudeme na tyto
informace odpovídat, resp. že je také třeba respektovat zákon o ochraně osobních údajů a
GDPR.
- k založení pan starosta Petr Mol
l) Oznámení pozvání k ústnímu jednání (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – rozhodnutí o
umístění stavby „Točnický dvůr-III.etapa-výstavba 24 RD, inženýrských sítí a komunikace“dne 14.srpna 2018 (úterý) v 9:30 hod. na místě stavby-areál Točnického dvora.
- k založení pan Bělohlávek
m) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává změnu územního rozhodnutí o
umístění stavby novostavba rodinného domu na pozemku parc.č.168/29 v k.ú.Točník.
- k založení pan Bělohlávek
n) Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (MěÚ Žebrák, stavební úřad)
„novostavba rodinného domu“ na pozemku parc.č.168/29 v k.ú.Točník.
- k založení pan Bělohlávek
o) Vyrozumění účastníků o pokračování v řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) –
řízení o umístění stavby ve věci povolení stavby „Točnický dvůr-III.etapa-výstavba 24 RD,
inženýrských sítí a komunikace“.
- k založení pan Bělohlávek
p) Závazné stanovisko (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) –
posouzení novostavby rodinného domu v areálu Točnického dvora na pozemku parc.č.168/23

k.ú. Točník v obci Točník situovaném v ochranném pásmu hradů Žebrák a Točník – je
přípustné.
- k založení pan Bělohlávek
q) Volby do Zastupitelstva obce Točník konané ve dnech 5. a 6. října 2018 se
stanovuje čtyřčlenná volební komise. Sídlo volebního okrsku – Točník čp. 57, 267 51 Zdice
(budova ObÚ Točník). Zapisovatelkou okrskové volební komise jmenována Lenka Balejová.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol
12) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 3.9.2018
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělohlávek

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

Miroslava Vyžďurová

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

Jiří Palek

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

Petr Zemánek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

