Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 671
Dne: 15. březen 2021

1) Schůze byla zahájena panem starostou v 20:00 hodin.
Účast členů zastupitelstva
Přítomni: 7
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ověřovatelé: Josef Bělohlávek, Petr Zemánek, Vladimíra Cajthamlová, 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) ZO ČSOP Rokycany – Žádost o finanční příspěvek na rok 2021
5) Dobromysl, z.ú. – Spolufinancování sociálních služeb
6) Pan František Cajthaml – Žádost o zpevnění komunikace
7) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Objednávka služeb Centra hygienických
laboratoří
8) Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku – Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb
9) Žádost obce Točník o povolení k pokácení dřevin (na podnět pana Jiřího Erazíma)
10) Žádost o závazné stanovisko pro územní souhlas a ohlášení stavby (KATJAR inženýrská
projekční činnost, stavebník pan Kopylov) – Novostavba rodinného domu na p.p.č. 168/11 v
k.ú. Točník
11) Návrh na dělení pozemku parc. č. 26/13 a 26/8 v k.ú. Točník
12) Alis spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívaní software
13) PPU spol. s.r.o. – Nabídka na zpracování DUR prodloužení vodovodu
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 7
Usnesení bylo schváleno.
- k založení pan Tomáš Mol

Proti 0

Zdrželi se 0

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

4) ZO ČSOP Rokycany – Žádost o finanční příspěvek na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek na rok 2021 ve výši
1.000,-Kč pro Záchrannou stanici živočichů Rokycany (ZO ČSOP ROKYCANY).
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) Dobromysl, z.ú. – Spolufinancování sociálních služeb
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek na spolufinancování sociálních služeb ve
výši 5.000,-Kč pro Dobromysl, z.ú.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 1

6) Pan František Cajthaml – Žádost o zpevnění komunikace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zpevnění místní komunikace par.č.396 5ks panelů,
které budou položeny do komunikace u brodu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 1

7) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Objednávka služeb Centra
hygienických laboratoří
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo objednávku služeb Centra hygienických laboratoří
na rok 2021 (kontrolní vzorky z ČOV a stok).
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku – Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč pro Dům
pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

9) Žádost obce Točník o povolení k pokácení dřevin (na podnět pana Jiřího Erazíma)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pokácení dřevin rostoucích mimo les. 1x lípa na
pozemku parc. č. 425 v k.ú. Točník na základě podnětu pana Jiřího Erazíma.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 3
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan Petr Zemánek

Zdrželi se 0

10) Žádost o závazné stanovisko pro územní souhlas a ohlášení stavby (KATJAR
inženýrská projekční činnost, stavebník pan Kopylov) – Novostavba rodinného domu na
p.p.č. 168/11 v k.ú. Točník
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o závazné stanovisko pro územní souhlas a
ohlášení stavby (KATJAR inženýrská projekční činnost, stavebník pan Kopylov) pro
novostavbu rodinného domu na p.p.č. 168/11 v k.ú. Točník.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

11) Návrh na dělení pozemku parc. č. 26/13 a 26/8 v k.ú. Točník
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s dělením a sloučením obecních pozemků par.č. 26/13, 26/8 a
25/1. Dále souhlasí s věcným břemenem 2x lávka přes vodní tok 26/8 viz návrh na
geometrický plán.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

12) Alis spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívaní software
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí práv k užívání software od
společnosti ALIS spol. s.r.o. v celkové částce 18.799,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

13) PPU spol. s.r.o. – Nabídka na zpracování DUR prodloužení vodovodu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku na zpracování projektové dokumentace na
prodloužení vodovodu v celkové délce ca 460 m a přípojky k nemovitostem v celkové částce
136.000,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 1

14) Informace o dění v obci
15) Různé
a) Oznámení o zahájení stavebního řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – Točník – Točnický
dvůr – IV. etapa – stavební úpravy a původní vestavba, barokní dům a objekt kravína na
pozemku st. p. 24/1, 33, 389/1, 442, 460 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
b) Výzva (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – přidělení čísla budově – rodinný dům vč. rozvodů
splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vody na pozemku parc. č. 168/1, 168/26 (nově
st.p. 159) v k.ú. Točník. Domu bylo přiděleno číslo popisné 97.
- k založení slečna Cajthamlová
c) Návrh na vložení do evidence územně plánovací činnosti (MěÚ Hořovice, odbor výstavby
a životního prostředí) – Točník – územní studie lokality R-07 (Z1-1) Točnický dvůr. Podává
návrh na prodloužení vložených dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.
- k založení pan Bělohlávek
d) Uvolnění skalního bloku za skálou (manželé Blechovi)
- k vyřízení pan starosta Petr Mol
e) Žádost o meziobecní spolupráci (Město Žebrák) – údržba místních komunikací Dvorská
cesta (pasport Uk 13), Za pilou (pasport 4c) a Za parkovištěm na Hředle (pasport Uk8).
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

f) Rozhodnutí (Správa CHKO Křivoklátsko) – povoluje výjimku pro společnost
Nedomysleno s.r.o. ve dnech od 5.7.2021 do 11.7.2021 ze zákazu tábořit a rozdělávat ohně.
- k založení pan Zemánek
g) Rozhodnutí stavební povolení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává stavební povolení na
stavbu Točník – Točnický dvůr – IV. etapa – stavební úpravy a půdní vestavba, barokní dům
a objekt kravína na pozemku st.p. 24/1, parc. č. 33, 389/1, 442, 460 v k.ú. Točník
- k založení pan Bělohlávek
h) Přidělení čísla popisného na pozemku st. p. 160, 168/10, parc. č. 168/10 (původně) bylo
přiděleno číslo popisné 98.
- k vyřízení a založení slečna Cajthamlová
16) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 15.3.2021
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělohlávek

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

Vladimíra Cajthamlová

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

Petr Zemánek

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

Jiří Palek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

