Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 654
Dne: 19. srpna 2019

1) Schůze byla zahájena panem starostou v 20:00 hodin.
Účast členů zastupitelstva
Přítomni: 6
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ověřovatelé: Petr Zemánek, Josef Bělohlávek, Jiří Palek
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) Pavel Mafuna Martinek (Krakonošovo s.r.o.) – Žádost o rezervaci termínu
5) Vladimír Obenzin – Souhlas ke stavbě ČOV paní Volfové na p.č. 36/1
6) Paní Monika Bílá – Žádost o souhlas k používání části pozemku
7) DFC systém a.s. – Dodatek ke Smlouvě o nákupu pohonných hmot
8) Royal Diamond – stavební společnost s r.o. – III. etapa
9) Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ - Źádost
10) ROYAL DIAMOND – stavební společnost s r.o. – Žádost o vyjádření
11) Informace o dění v obci
12) Různé
13) 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) Pavel Mafuna Martinek (Krakonošovo s.r.o.) – Žádost o rezervaci termínu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o rezervaci termínu 21.8.2020 na akci Tři
Sestry.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Vladimír Obenzin – Souhlas ke stavbě ČOV paní Volfové na p.č. 36/1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo souhlas ke stavbě ČOV paní Volfové na p.č. 36/1 dle
přiloženého situačního plánku.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Paní Monika Bílá – Žádost o souhlas k používání části pozemku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo žádost k používání části pozemku p.č. 397 za účelem přístupové
komunikace, k záměru výstavby rodinného domu na sousední parcele č. 436. Žadatelku
upozorňujeme, že provoz a údržba komunikace bude na náklady žadatelky.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol, k založení pan Bělohlávek
7) DFC systém a.s. – Dodatek ke Smlouvě o nákupu pohonných hmot
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Točník schválilo Dodatek ke Smlouvě o nákupu pohonných hmot
prostřednictvím tankovacích karet – rozšíření akceptační sítě DFC o společnost Čepro, a.s.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Royal Diamond – stavební společnost s r.o. – III. etapa
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dokumentaci pro stavební povolení „Točník –
Točnický dvůr – III.etapa Vodovodní řad, splaškový a dešťový kanalizační řad a odvod

povrchových vod“. Zastupitelstvo obce Točník dále souhlasí a potvrzuje, že rybník
v Točnickém dvoře je zařazen do zdroje vody - požární nádrž pro případ požáru.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

9) Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ - Žádost
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a odpovědělo na žádost o poskytnutí informace dle zákona
106/1999 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

10) ROYAL DIAMOND – stavební společnost s r.o. – Žádost o vyjádření
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo stavbu „Točník – Točnický dvůr – III.etapa“
Výstavba 24-ti RD, inženýrských sítí a komunikací: Komunikace v lokalitě – na pozemku
parc.č. 168/59; 168/44; 461; 452; 458; 389/1; k.ú. Točník dle projektové dokumentace. Dále
souhlasíme s navrženým osvětlením typu „K“ s výložníkem „LD“, které bylo již realizováno
již ve 2.etapě Točník – Točnický dvůr.
Doporučujeme snížení počtu bodů veřejného osvětlení z důvodu světelného smogu
s ohledem na památky v obci a krajinný ráz obce Točník.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

11) Informace o dění v obci

12) Různé
a) Oznámení vydání územního plánu (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí)
– Územní plán Bzová. Ke dni účinnosti tohoto územního plánu pozbývá platnosti územní plán
obce Bzová z roku 2012.
- k založení pan Bělohlávek
b) Využívání údajů ze základních registrů prováděné prostřednictvím Vámi spravovaných
informačních systémů – opatření bude odloženo. (JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. náměstek
ministra vnitra)
- k založení pan Tomáš Mol
c) Územní souhlas (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává územní souhlas s umístěním
stavby „Točník, č. parc. 436“ na pozemku parc. č. 487 (ostatní plocha), parc. č. 493 (trvalý

travní porost v k.ú. Bzová.
- k založení pan Bělohlávek
d) Ministerstvo životního prostředí, Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků – Oznámení o zahájení správního řízení ve věci rozhodnutí o povolení k provozování
záchranné stanice pro handicapované živočichy Velký Chlumec.
- k založení pan Zemánek
e) Rozhodnutí (Správa CHKO Křivoklátsko) – povoluje výjimka zákona a zákazu vjíždět a
setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace v termínu 9 – 15.7.2019.
- k založení pan Zemánek
f) Územní souhlas (MěÚ Hořovice, stavební úřad) – vydává územní souhlas s umístěním
stavby „Točník, č. parc. 436“ na pozemku parc. č. 487, 493, 357, 396 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
g) Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – pro umístění
stavby: hospodářský objekt – skladovací prostory na pozemku parc. č. 168/30 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
h) Oznámení o zahájení stavebně montážních prací (Vegacom a.s.) – s názvem stavby
RVDSL1616_A_S_ZERA69_OK – 1 sonda proti č.p. 13 v období 31.7. do 23.8.2019.
- k založení pan Bělohlávek
i) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – územní rozhodnutí – vydává rozhodnutí o
umístění stavby „Točník -Točnický dvůr – IV.etapa – novostavba řadového domu, výstavba
inženýrských sítí elektro, voda, splašková a dešťová kanalizace), výstavba komunikace a
zpevněných ploch, úprava veřejného prostranství na pozemcích parc.č. 451/1, 451/2, 451/3,
451/4, 451/5, 451/6, 451/7, 451/8. 450, 457, 460, 464, 27, 32 a st.p. 24/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
j) Rozhodnutí povolení výjimky (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – povoluje výjimku na
využívání území pro umístění stavby „hospodářský objekt – skladovací prostory“ na pozemku
parc. č. 168/30 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
k) Rozhodnutí, územní rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává rozhodnutí o
umístění stavby Točník – Točnický dvůr – IV. etapa – novostavba řadového domu, výstavba
inženýrských sítí elektro, voda, splašková a dešťová, kanalizace, výstavba komunikace a
zpevněných ploch, úprava veřejného prostranství.
- k založení pan Bělohlávek
13) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:

Zápis vyhotoven dne: 19.8.2019
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělohlávek

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

Vladimíra Cajthamlová

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

Jiří Palek

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

Petr Zemánek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

