Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 643
Dne: 8. října 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, 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) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnických práv k pozemku parc.č. 168/1 na Obec
Točník
5) Odměna pro účetní Janu Cajthamlovou
6) Žádost o vydání závazného stanoviska – novostavba RD na pozemku parc.č. 168/14 – pan
Michal Řízek.
7) Rozhodnutí na základě místního šetření dne 23.8.2018 a nájemní smlouvy – u bytového
domu č.p.64
8) Rozpočtové opatření č.6
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 7
Usnesení bylo schváleno.
- k založení pan Tomáš Mol

Proti 0

Zdrželi se 0

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

4) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnických práv k pozemku parc.č. 168/1 na Obec
Točník
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Točník schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnických práv.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Odměna pro účetní Janu Cajthamlovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo odměnu účetní Janě Cajthamlové ve výši 2.000,-Kč netto.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Žádost o vydání závazného stanoviska – novostavba RD na pozemku parc.č. 168/14 –
pan Michal Řízek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo závazné stanovisko k novostavbě rodinného domu na pozemku
parc.č. 168/14.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

7) Rozhodnutí na základě místního šetření dne 23.8.2018 a nájemní smlouvy – u
bytového domu č.p.64
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo Rozhodnutí z místního šetření dne 23.8.2018 a nájemní smlouvy
u bytového domu č.p. 64.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Rozpočtové opatření č.6
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.6.

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

Zdrželi se 0

9) Informace o dění v obci
10) Různé
a) Pozvánka na Valnou hromadu (Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s.) –
zve na řádnou Valnou hromadu, která se bude konat ve středu dne 3.října 2018 od 10:00
hodin v sídle České Spořitelny, a.s. - Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
- k založení pan starosta Petr Mol
b) Závazné stanovisko (Správa CHKO Křivoklátsko) – prodloužení povolení
k vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace obce Točník do Stroupinského potoka.
CHKO Křivoklátsko souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení k nakládání s odpadními
vodami (s prodloužením stávajícího povolení).
- k založení pan Petr Zemánek
c) Společný souhlas (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – územní souhlas a souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru – vydává společný souhlas se stavebním
záměrem „rodinný dům“ na pozemku parc.č. 168/23 v k.ú.Točník.
- k založení pan Josef Bělohlávek
d) Závazné stanovisko orgánu územního plánování (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a
životního prostředí) – novostavba rodinného domu v obci Točník na pozemku parc.č. 168/14
– záměr je přípustný.
- k založení pan Josef Bělohlávek
e) Měřič rychlosti (Mikroregion Hořovicko, paní Miroslava Kaprálová) – objednání
vysokozdvižné plošiny na umístění měřičů rychlosti. Tato zakázka není zahrnuta do dotace.
Cena za plošinu je 21.000,-Kč (bez DPH) na dva dny, pro 6 obcí.
- k založení pan starosta Petr Mol
f) Komunikace o neposkytnutí informací s panem Lukášem B.
- k založení pan starosta Petr Mol
g) Oznámení zahájení společného řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – novostavba
rodinného domu na pozemku parc.č. 168/20 v k.ú. Točník.
- k založení pan Josef Bělohlávek
h) Závazné stanovisko orgánu územního plánování (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a
životního prostředí) – novostavba rodinného domu v obci Točník na pozemku parc.č. 168/23
v k.ú. Točník – záměr je přípustný.
- k založení pan Josef Bělohlávek
i) Projednán přestupek s panem Šulcem ve věci volného pobíhání psa po vsi. Přestupek
bych vyřešen domluvou. Pan Šulc přislíbil zjednat nápravu.
- k založení pan starosta Petr Mol

11) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 8.10.2018
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělohlávek

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

Miroslava Vyžďurová

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

Jiří Palek

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

Petr Zemánek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

