Točnický zpravodaj
leden 2019, č. 178

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další číslo obecního zpravodaje. Ohlídli jsme se v něm za uplynulým rokem
2018 a nastínili nadcházející události v letošním roce.
Prvních pár lednových týdnů poměrně hustě sněžilo. Zvláštní poděkování proto tentokrát
patří manželům Cajthamlovým za pohotové reakce při úklidu naší obce, a to nejen v tomto sněhu
plném období.
Naše občany bychom chtěli znovu poprosit o zaplacení poplatku za komunální odpad.
Poplatek činí 500,-, za děti do 15 let včetně pouze 250,-. Ti z Vás, kteří mají čističku či starý kotel
vyměnili za nový minimálně 4. emisní třídy a vyšší, platí pouze polovinu poplatku. Datum splatnosti
poplatku za popelnice je 30. 6. 2019, uhradit jej můžete buď převodem na účet 0363875359/0800
(do poznámky prosíme jméno, č.p. a počet osob) nebo osobně v budově obecního úřadu každé
pondělí od 20.00 do 22.00 hodin.
Děkujeme za Vaši přízeň, podporu a spolupráci.
Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje,
Váš Obecní úřad Točník
Z jednání obecního zastupitelstva
Komunální volby v loňském roce nám přinesli na obci několik změn. Paní Mirka Vyžďurová
se rozhodla po několika letech již znovu nekandidovat a na jejím místě ji nahradila slečna Vlaďka
Cajthamlová. Mirce ještě jednou děkujeme za vše, co pro obec udělala a doufáme v další
spolupráci.
Novinkou je i zvolení druhého místostarosty, jehož náplní budou přídavné administrativní
práce, kontrola GDPR (ochrany osobních dat), elektroinstalace a spousta dalších povinností
souvisejících s touto pozicí. Po řádném schválení byl na tento post dosazen pan Tomáš Mol.
V současné chvíli je tedy složení obecního zastupitelstva obce Točníku, jež bylo schváleno na
ustavující schůzi dne 29. 10. 2018, následující:

• Starosta obce: Petr Mol
• 1. místostarosta obce: Jiří Šustr
• 2. místostarosta obce: Tomáš Mol
•
•
•
•
•
•
•

Předseda finančního výboru: Jiří Palek, členové: J. Bělohlávek, P. Zemánek
Předseda kontrolního výboru: Tomáš Mol, členové: J. Palek, V. Cajthamlová
Předseda stavební komise: Josef Bělohlávek, členové: J. Palek, J. Šustr
Předsedkyně sociální komise: Vladimíra Cajthamlová, členové: T. Mol, J. Bělohlávek
Předseda komise pro životní prostředí: Petr Zemánek, členové: J. Šustr, V. Cajthamlová
Předseda povodňové komise: Josef Bělohlávek, členové: T. Mol, P. Zemánek
Odpovědná osoba parkoviště: Jiří Šustr

Finance v obci
Rozpočet pro rok 2019:
o Příjmy: 3,5mil.
o Výdaje: 3,9mil.
o Schodek—rozdíl: 400tis. z vlastních zdrojů
Byl zaplacen příspěvek na dopravní obslužnost, který pro rok 2019 činí 51 578,-. Rovněž byl
odkoupen kontejner na textil ve výši 8 000,-. Zastupitelstvo odsouhlasilo a následně i předalo
finanční příspěvek 5 000,- v hmotné nouzi. Ke konci loňského roku jsme se také rozhodli pro
zakoupení benzinového fukaru/vysavače na listí. Ten obec vyšel na 17 000,-.
Uskutečnil se bezúplatný převod místní komunikace parc.č. 168/1 do majetku obce. Jedná
se o cestu vedoucí novou zástavbou ve statku včetně chodníků, veřejného osvětlení, svodů
dešťové vody a potrubí. Celková částka převodu se vyšplhala na 4 770 500,-. Obec rovněž převzala i
všechny povinnosti s údržbou, opravami a úklidem v této lokalitě.
Život v obci
V sobotu 9. února 2019 zveme občany na každoroční maškarní bál pro dospělé. Od 20 hodin
se v hostinci U Krále Václava IV. budeme těšit na Vás i Vaše kostýmy. K tanci a poslechu opět
zahraje léty prověřená zábavová kapely Šlapeton. Vstupné činí 100,-.
Dětský maškarní karneval se potom uskuteční v sobotu 16. března 2019. O této akci Vás
ještě budeme zajisté informovat v dalším čísle točnického zpravodaje.
Žádost o pořádání automobilové rallye v květnu tohoto roku, která by vedla přes Točník z
Opyše na Bzovou, obecní zastupitelstvo zamítlo.
Jak se daří hokeji?
Naši hokejisté z týmu HC Farma Točník si v letošní sezóně počínají velice úspěšně. Postupně
zvítězili s Lochovicemi 10:0, Broumy 12:6, Cerhovicemi 8:3, Suchomasty 7:3 a znovu s Lochovicemi
tentokrát 6:4. Prohráli jen při posledním utkání s Grizzly Beroun 7:11. Přejeme mnoho štěstí
v dalších zápasech.
e-mail: Tocnik.obec@seznam.cz, úřední hodiny: PO 20.00—22.00, www.tocnik-obec.com, www.hrad-tocnik.cz

