Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 645
Dne: 12. listopadu 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: Vladimíra Cajthamlová, 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) Pan Robert Farkaš – Žádost o vyjádření „Vrtaná studna pro individuální zásobování vodou
na pozemku parc.č. 168/12 v k.ú. Točník.“
5) Pan Robert Farkaš – Žádost o vyjádření „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č.
168/12 v k.ú. Točník.“
6) Zabezpečení stavební buňky mřížemi
7) Odkoupení použitého kontejneru na textilní odpad
8) Nákup benzínového vysavače/fukaru na listí
9) ASK Auto sport klub Hořovice – Žádost o souhlas se zvláštním užití pozemních
komunikací
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 6
Usnesení bylo schváleno.
- k založení pan Tomáš Mol

Proti 0

Zdrželi se 0

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

4) Pan Robert Farkaš – Žádost o vyjádření „Vrtaná studna pro individuální zásobování
vodou na pozemku parc.č. 168/12 v k.ú. Točník.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Točník nesouhlasí se studnou pro individuální zásobování vodou na
pozemku parc. č. 168/12 v k.ú. Točník.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Usnesení nebylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Pan Robert Farkaš – Žádost o vyjádření „Novostavba rodinného domu na pozemku
parc.č. 168/12 v k.ú. Točník.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Točník souhlasí s novostavbou rodinného domu na pozemku parc. č.
168/12 v k.ú. Točník.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Zabezpečení stavební buňky mřížemi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení mříží pro zabezpečení stavební buňky v celkové
částce 13.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

7) Odkoupení použitého kontejneru na textilní odpad
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo odkoupení použitého kontejneru na textilní odpad za zůstatkovou
celkovou cenu 8.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Nákup benzínového vysavače/fukaru na listí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo nákup benzínového vysavače/fukaru na listí v celkové částce
17.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo odsouhlaseno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

9) ASK Auto sport klub Hořovice – Žádost o souhlas se zvláštním užití pozemních
komunikací
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost o souhlas se zvláštním užití pozemních komunikací
v obci Točník dne 27.4.2019 od 7:00 do 18:00 hodin s účastí max. 120 vozidel.
Výsledek hlasování: Pro 2
Proti 4 Zdrželi se 0
Usnesení nebylo odsouhlaseno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol, k založení pan Tomáš Mol
10) Informace o dění v obci
11) Různé
a) Souhlas s vypouštěním odpadních vod (pro SVJ pro dům Točník 79) – z ČOV pro
bytový dům č.p.79 umístěné na pozemku 26/12 do umělého koryta vodního toku na pozemku
26/8 v k.ú. Točník.
- k založení pan starosta Petr Mol
b) Rozhodnutí dodatečné povolení stavby (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává
stavební povolení na stavbu přístavba a stavební úpravy rodinného domu, stavba garáže a
skladu Točník č.p. 38 na pozemku st.p.51, parc.č.87/2 v k.ú.Točník.
- k založení pan Bělohlávek
c) Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání (MěÚ Žebrák, stavební úřad) –
žádost o dodatečné povolení stavby rodinný dům Točník č.p.38 na pozemku st.p.51, parc. č.
87/2 v k.ú. Točník. Ústní jednání na místě stavby dne 9. října 2018 (úterý) v 9:30 hodin.
- k založení pan Bělohlávek
d) Točník – vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výustí (A, B, C, D) –
změna povolení k nakládání s vodami (Povodí Vltavy, státní podnik) – I. Stanovisko správce
povodí, tj. je uvedený záměr možná, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke
zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty. II. Vyjádření účastníka řízení, tj. souhlasíme s uvedeným záměrem – prodloužení
platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizačních výustí.
- k založení pan Zemánek

e) Smlouva o odvážení oděvů, obuvi a textilu (TextilEco, a.s.) a ukončení původní
smlouvy o umístění a provozování kontejnerů.
- k založení pan starosta Petr Mol
f) Rozhodnutí (MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní) – povoluje se zvláštní
užívání silnice III/23613 v termínu 15.10.2018 – 31.10.2018 pro stavbu vodovodní přípojky.
- k založení pan Tomáš Mol
g) Územní souhlas (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává územní souhlas s umístěním
stavby „Vodovodní přípojka pro dodávku vody pro nemovitost č.p. 2 Točník“ na pozemku
parc.č. 363/3 (ostatní plocha) a 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
h) Závazné stanovisko (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) –
posouzení novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 168/12 k.ú. Točník. Z hlediska
zájmů státní památkové péče je přípustná.
- k založení pan Bělohlávek
i) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – změnu územního rozhodnutí o umístění
stavby 21 RD, trafostanice, retenční nádrž, inženýrské sítě, (vodovod, elektro, dešťová
kanalizace, splašková kanalizace), komunikace, veřejné osvětlení – Novostavba RD Točnický
dvůr“ na pozemku parč.168/20 v k.ú.Točník.
- k založení pan Bělohlávek

12) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 12.11.2018
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělohlávek

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

Vladimíra Cajthamlová

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

Jiří Palek

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

Petr Zemánek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

