Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 665
Dne: 17. srpna 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, Petr Zemánek, Vladimíra Cajthamlová
Zapisovatel: Jiří Palek
2) Program zasedání zastupitelstva obce:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu ZO
3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4) Točník – Točnický dvůr – kontejnerové stání
5) Pan Karel Novák – Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad
6) Petr Mol – Žádost o odkoupení pozemku 133/17 v k.ú. Točník
7) Paní Lucie Chocová – Odkup obecních pozemků parc. č. 25/17 a 26/24 v k.ú. Točník
8) Tomáš Mol – Žádost o prodej části pozemku parc.č. 26/13
9) Berounsko z nebe – kniha leteckých fotografií
10) Schválení finančního daru
11) Rozpočtové opatření č. 3
12) Přijetí dotace ze Středočeského kraje na akci „Cyklostezka Točník“
13) Informace o dění v obci
14) Různé
15) 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) Točník – Točnický dvůr – kontejnerové stání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo výstavbu zpevněné plochy pro kontejnerové stání o rozměrech
13 x 2,6 m ze zámkové dlažby, ohraničené zídkou o výšce 1 m z bloků BEST – LUNETA –
karamel, ukončené prefabrikovanými stříškami v celkové částce 124.509,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Pan Karel Novák – Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad
pro dům č.p. 32 ve variantě B.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Petr Mol – Žádost o odkoupení pozemku 133/17 v k.ú. Točník
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku 133/17 v k.ú. Točník o velikosti 97 m2 za cenu
obvyklou 300,-Kč/m2 a převod.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan místostarosta Jiří Šustr

Zdrželi se 0

7) Paní Lucie Chocová – Odkup obecních pozemků parc. č. 25/17 a 26/24 v k.ú. Točník
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odložilo projednání žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 25/17 a 26/24
v k.ú. Točník z důvodu zjištění pravidel možností prodeje vodních toků ve vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo odloženo do veřejné schůze.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

8) Tomáš Mol – Žádost o prodej části pozemku parc.č. 26/13
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo pořízení geometrického plánu, ve kterém bude
vyznačena část pozemku parc.č. 26/13 v k.ú. Točník určeného k prodeji panu Tomáši Molovi a
dále bude v tomto geometrickém plánu vyznačeno sloučení pozemků parc. č. 26/8 a parc. č
25/1 a část pozemku parc. č. 26/13, která sousedí s vodním tokem parc. č. 26/8 v k.ú. Točník.
Přes sloučené pozemky vodního toku bude v tomto geometrickém plánu vyznačeno věcné
břemeno přístupu z pozemku parc. č. 26/19 na pozemky za sloučeným vodním tokem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol a místostarosta Jiří Šustr
9) Berounsko z nebe – kniha leteckých fotografií
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup knihy leteckých fotografií Berounsko z nebe
v celkovém počtu 20 ks a celkové částce 8.000,-Kč na propagaci obce Točník.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

10) Schválení finančního daru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro zastupitele obce Točník panu
Jiřímu Šustrovi za 25 let nepřetržité práce v zastupitelstvu obce Točník ve výši 10 tisíc Kč
netto. Finanční dar bude vyplacen v srpnové výplatě 2020.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 1

11) Rozpočtové opatření č. 3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

12) Přijetí dotace ze Středočeského kraje na akci „Cyklostezka Točník“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na
akci „Cyklostezka Točník“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle
Programu 2017-2020 pro poskytování dotací ze Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

13) Informace o dění v obci
a) Přijat nový zaměstnanec na vedlejší pracovní poměr pan Martin Jiráň od 1.8.2020.

14) Různé
a) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – schvaluje stavební záměr na stavbu stavební
úpravy („rekonstrukce“) rodinného domu č.p. 47 Točník na pozemku st.p. 66 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
b) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 –
stanovuji volební okrskovou komisi pro volební okrsek Točník je 4 členná. Počet okrsků 1.
Zapisovatelkou jmenována slečna Vladimíra Cajthamlová
- k vyřízení a založení pan starosta Petr Mol
c) Vyrozumění k námitce podané dne 13.7.2020 (Mgr. Ivana Štědrá) – bylo odpovězeno a
projednáno na schůzce dne 22.7.2020.
- k vyřízení a založení pan starosta Petr Mol
d) Rozhodnutí (MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní) – povoluje úplnou uzavírku
krajské silnice III/23511 při napojení novostavby RD na pozemku parc. č. 1113/36 v k.ú.
Žebrák.
- k založení pan Tomáš Mol
e) Rozhodnutí – územní rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydání rozhodnutí o
umístění stavby „RVDSL1909 A S ZERA943-ZERA1HR MET“ na pozemku parc. č. 1340
(ostatní plocha) v k.ú. Bzová u Hořovic, parc. č.: 346/20 a 422 (ostatní plocha) v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
f) Oznámení zahájení společného řízení a řízení o povolení výjimky (MěÚ Žebrák, stavební
úřad) – na stavbu: stavební úpravy („rekonstrukce“) rodinného domu č.p. 47 Točník na
pozemku st. p. 66 v k. ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek

g) Potvrzení (HOEL elektromontáže s.r.o.) – potvrzujeme, že po dokončení stavby „Točník,
č.st. 86 – úprava vedení kNN IV-12-6025024“ byly dotčené pozemky uvedeny do původního
stavu.
- k založení pan starosta Petr Mol
h) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – schvaluje stavební záměr na stavbu
novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 168/44, parc. č. 168/47, parc. č. 168/59,
parc. č. 462 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
ch) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – schvaluje stavební záměr na stavbu
novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 168/34 v k. ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek

15) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 5) 6) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno: 7)
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 17.8.2020
Zapisovatel:
Jiří Palek

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělohlávek

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

Vladimíra Cajthamlová

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

Petr Zemánek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

