Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 663
Dne: 22. června 2020

1) Schůze byla zahájena panem starostou v 20:00 hodin.
Účast členů zastupitelstva
Přítomni: 6
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ověřovatelé: Josef Bělohlávek, Jiří Palek, Petr Zemánek
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) Jiří Erazím – Cenová nabídka oprava fasády na budově OÚ Točník č.p. 57
5) Nákup zahradního traktoru
6) Pan Štěpán Beránek – Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad
7) Pan Josef Šindelář - Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad
8) Jana Cajthamlová - Odměna
9) Tomáš Mol – Žádost o prodej části pozemku parc.č. 26/13
10) Odměny pro zastupitele
11) Petr Mol – Žádost o odkoupení pozemku 133/17 v k.ú. Točník
12) Paní Lucie Chocová – Odkup obecních pozemků parc. č. 25/17 a 26/24 v k.ú. Točník
13) Rekonstrukce vodovodního řadu a sociálního zařízení v č.p. 57
14) Informace o dění v obci
15) Různé
16) 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) Jiří Erazím – Cenová nabídka, oprava fasády na budově OÚ Točník č.p. 57
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku na opravu fasády vč. nového
okapu a svodu na budově OÚ Točník č.p. 57 v celkové částce 42.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Nákup zahradního traktoru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup zahradního traktoru Mountfield XTY 220
HD v celkové částce 86.275,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Pan Štěpán Beránek – Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad ve
variantě C pro trvale hlášené: Ing. Štěpán Beránek, Klára Beránková a Adéla Beránková
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

7) Pan Josef Šindelář - Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Točník projednalo a neschválilo žádost o úlevu na poplatku za komunální
odpad pro dům č.p. 61 ve variantě B pro trvale hlášené: Josef Šindelář, Anna Šindelářová,
Veronika Brandejsová, Michal Brandejs a Václav Kunc. Důvod neschválení je neodpovídající
eko třída zdroje tepla (neodpovídá podmínkám přidělení úlevy).
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Usnesení nebylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Jana Cajthamlová - Odměna
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odměnu pro účetní Janu Cajthamlovou ve výši
2.000,-Kč netto.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

9) Tomáš Mol – Žádost o prodej části pozemku parc.č. 26/13
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh prodeje části pozemku parc.č. 26/13 v k.ú.
Točník za za cenu 300,-Kč/m2 a převod a věcné břemeno přístupu k vodoteči.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 1
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan místostarosta Jiří Šustr

Zdrželi se 1

10) Odměny pro zastupitele
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo odměny pro zastupitele obce Točník, tj. všem 6ti zastupitelů
kromě starosty, ve výši 2.000,-Kč netto za práci nad rámec svých povinností – pracovní
schůze. Tyto pracovní schůze se konají každé pondělí a výrazně zkracují dobu k vyřízení
různých žádostí a dokumentů. Odměny budou vyplaceny za měsíc červen 2020.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

11) Petr Mol – Žádost o odkoupení pozemku 133/17 v k.ú. Točník
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo návrh žádosti o odkoupení pozemku 133/17 v k.ú. Točník o
velikosti 97 m2 za cenu 300,-Kč/m2 a převod.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan místostarosta Jiří Šustr

Zdrželi se 1

12) Paní Lucie Chocová – Odkup obecních pozemků parc. č. 25/17 a 26/24 v k.ú. Točník
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo návrh žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 25/17 a 26/24 v k.ú.
Točník za cenu 300,-Kč/m2 a převod. Podmínkou prodeje bude zachování průtočnosti
vodoteče věcným břemenem.

Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

13) Rekonstrukce vodovodního řadu a sociálního zařízení v č.p. 57
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo rekonstrukci vodovodního řadu a sociálního zařízení v místním
obchodu v č.p. 57.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

14) Informace o dění v obci
a) Vyplacena záloha 121.000,-Kč na materiál na rekonstrukci části veřejného osvětlení, viz
Smlouva o dílo (VS/DH).
- k vyřízení pan starosta Petr Mol
15) Různé
a) Oznámení zahájení územního řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „RVDSL1909 A S ZERA943-ZERA1HR MET“ Točník na
pozemku parc. č. 1340 v k.ú. Bzová.
- k založení pan Bělohlávek
b) Oznámení zahájení společného řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydání společného
povolení na stavbu „novostavba rodinného domu“ na pozemku parc.č. 168/34 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
c) Žádost o vyjádření k udělení licence na provozování zvláštní linkové osobní dopravy
(Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy) – dopravce Bookong-transport s.r.o. na
linku Kublov – Žebrák (a zpět).
- k založení pan starosta Petr Mol
d) Oznámení zahájení společného řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydání společného
povolení na stavbu „novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č.168/44, 462, 168/59,
168/47 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
e) Oznámení zahájení územního řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby „RVDSL1909 A S ZERA943-ZERA1HR MET“
Točník na pozemku parc.č. 1340 v k.ú. Bzová u Hořovic, parc. č. 346/20, 422 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
f) Oznámení zahájení řízení (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) –
povolení ke zřízení vodního díla „ČOV – Točník, parc.č. 36/1 v k.ú. Točník. Navržená ČOV

MICRO JA-1,5.
- k založení pan Bělohlávek
g) Vyrozumění o vyznačení změny v katastru (Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Beroun) – Katastrální úřad zjištěný nesoulad v údajích katastru
v katastrálním území Točník odstranil zakreslením vedlejší stavby dle GP č. 314-350/2019.
- k založení pan Bělohlávek
h) Nedomysleno, s.r.o. – autokino (AUTOHRADY) se z důvodu dosud neznámých předpisů
možnosti konání těchto akcí ruší.
- k založeno pan starosta Petr Mol
i) Obec Točník požádala o umístění silničních svodidel typu NH4 v celkové délce ca 500m
ve směru na obec Březová.
- k založeno pan starosta Petr Mol
j) Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a
životního prostředí) – o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „kolaudační souhlas ČOV –
č.p.79, Točník“ na pozemku parc. č. 26/12 v k.ú. Točník, dne 26.června 2020 (pátek) v 9:30
hod.
- k založení pan Bělohlávek
k) Stanovení místní úpravy provozu, instalace dopravního zařízení – silničních svodidel
(MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní) - stanoví následující místní úpravu silničního
provozu z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
- k založení pan Bělohlávek
l) Závazné stanovisko (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – ke stavebním
úpravám (rekonstrukci) rodinného domu Točník č.p. 47 na pozemku parc. č. st. 66 v k.ú.
Točník je z hlediska zájmů státní památkové péče je přípustná.
- k založení pan Bělohlávek
m) Oznámení o zahájení řízení ve věci ochrany přírody a krajiny (SPRÁVA CHKO
Křivoklátsko) – oznamuje zahájení řízení o žádosti zájmového spolku Spartak Žebrák, z.s.
k uspořádání hromadné sportovní akce „Žebrácká pětadvacítka“ dne 16.8.2020.
- k založení pan Tomáš Mol
n) Ověření zjednodušené dokumentace (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – ověřuje
zjednodušenou dokumentaci (pasport) stavby rodinného domu č.p. 52 Točník na pozemku st.
p. 69 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
16) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:

Zápis vyhotoven dne: 22.6.2020
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělohlávek

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

Vladimíra Cajthamlová

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

Jiří Palek

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

Petr Zemánek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

