Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 676
Dne: 27. prosince 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, Jiří Palek, Vladimíra Cajthamlová
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) Měřič rychlosti pro obec Točník - Dotace
5) AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – Úprava cen pro rok 2022
6) Pan Zdeněk Kundrát – Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad
7) Jiří Erazím – Nabídka na rekonstrukci chodníku před budovou č.p.1
8) Pan Filip Klee – Novostavba rodinného domu
9) Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu
10) Informace o dění v obci
11) Různé
12) 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) Měřič rychlosti pro obec Točník – Dotace

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Fondu obnovy Venkova na akci "Měřič rychlosti pro obec Točník" a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle programu 2017-2020 pro poskytování
dotací ze Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

5) AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – Úprava cen pro rok 2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravu cen pro rok 2022 pro AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. dle přiložené cenové kalkulace.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) Pan Zdeněk Kundrát – Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad
pro č.p.25 ve variantě B.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

7) Jiří Erazím – Nabídka na rekonstrukci chodníku před budovou č.p.1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku na rekonstrukci chodníku před budovou
č.p. 1 od firmy Jiří Erazím v celkové částce 117.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Pan Filip Klee – Novostavba rodinného domu
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo projekt pro územní a stavební řízení 05/2021 pro
Novostavbu rodinného domu Točník, Točnický dvůr č.poz.168/55 v k. ú. Točník.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

9) Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2022, kde závaznými ukazateli
jsou paragrafy, jako schodkový (příjmy 4.624.000,-Kč. výdaje 6.520.000,-Kč, financování
1.896.000,-Kč) a schválilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 až 2024 (příjmy a výdaje
ve výši 21.160.000,-Kč).
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

10) Informace o dění v obci
11) Různé
a) Společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
(MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává společný souhlas se stavebním záměrem „Přístavba –
terasa se zastřešením“, parc. č. 168/9, Točník k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
b) Rozhodnutí (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – vydává povolení
k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na místě parc. č. 98/1 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
c) Ověření zjednodušené dokumentace (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – ověřuje
zjednodušenou dokumentaci (pasport) stavby rekreačního objektu na pozemku parc. č. 281/5
v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
d) Žádost o vyjádření – souhlas s užíváním stavby (Royal Diamond – stavební společnost
s.r.o.) „Točník – Točnický dvůr – III. Etapa – komunikace v lokalitě“.
- k založení pan Bělohlávek
e) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
(MěÚ Žebrák, stavební úřad) – vydává společný souhlas se stavebním záměrem „Přístavba –
terasa se zastřešením“, parc. č. 168/9, Točník k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
f) Příkaz (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – Zabezpečení propadu
chodníku a poškozené kanalizace před bývalým pivovarem č.p. 1 obci Točník ve věci:
oznámení ohrožení kulturní památky – pivovar čp.1 v obci Točník, na pozemku parc. č. st. 1/1

k.ú. Točník.
- k založení pan starosta Petr Mol
g) Oznámení o zahájení řízení (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) –
Točnický dvůr – IV. etapa – Splaškový a dešťový kanalizační řad, vodovodní řad a přípojky
k jednotlivým připojovacím objektům na pozemku parc. č. st. 24/1, 27, 33, 442 a 450 v k.ú.
Točník.
- k založení pan Bělohlávek
h) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – schvaluje stavební záměr na stavbu
Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 168/55 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
ch) Dopravní nehoda ze dne 4.12.2021 – vozidlo Škoda Octavia porazilo sloup veřejného
osvětlení. Probíhá řešení s Allianz pojišťovnou.
- k vyřízení pan Tomáš Mol
12) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 27.12.2021
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělohlávek

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

Vladimíra Cajthamlová

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

Petr Zemánek

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

Jiří Palek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

