Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
TOČNÍK
Číslo: 678
Dne: 25. dubna 2022

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) Royal Diamond – stavební společnost s.r.o. – Žádost o vyjádření (územní studie č.2)
5) Finanční příspěvek na Ukrajinu
6) BcA. Petr Harmáček DiS. – Projektová dokumentace
7) Paní Veronika Lesáková a pan Lukáš Landa – Vyjádření ke stavbě RD 168/42
8) Pořízení nádob 240 l na BIO odpad
9) Informace o dění v obci
10) Různé
11) 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) Royal Diamond – stavební společnost s.r.o. – Žádost o vyjádření (územní studie č.2)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o vyjádření k územní studii č.2 pro stavbu
„Točník – Točnický dvůr“, která aktualizuje současnou stavební situaci.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol, k založení pan Bělohlávek
5) Finanční příspěvek na Ukrajinu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek na Ukrajinu ve výši 100.000,Kč. Příspěvek zaslán přes organizaci Člověk v tísni, Šafaříkova 635/24, Praha, bankovní
spojení příjemce: 000000-93209320/0300.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

6) BcA. Petr Harmáček DiS. – Projektová dokumentace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost BcA. Petra Harmáčka DiS. o souhlas
projektové dokumentace pro přístavbu parkovacího stání na adrese Točník č.p. 98.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

7) Paní Veronika Lesáková a pan Lukáš Landa – Vyjádření ke stavbě RD 168/42
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost paní Veroniky Lesákové a pana Lukáše
Landy dle předložené dokumentace, kterou zpracoval pan Ondřej Nesnídal ze dne 1/2021.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

8) Pořízení nádob 240 l na BIO odpad
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení nádob 240 l na BIO odpad v množství 100
ks za celkovou cenu 127.050,-Kč. Občané si mohou odkoupit nádobu za 700,-Kč. Zároveň
dochází ke změně svozu od 1.5.2022, kdy bude v prvním týdnu vyvezen komunální odpad a
v druhém týdnu bude vyvezen BIO odpad v řádně označených nádobách. Takto bude probíhat
vývoz každoročně do konce října.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.
- k vyřízení pan starosta Petr Mol

Zdrželi se 0

9) Informace o dění v obci
10) Různé
a) Kolaudační souhlas s užíváním stavby (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního
prostředí) – Točnický dvůr III. etapa – vodovodní, splaškový a dešťový řad a odvod
povrchových vod na pozemku parc. č. 168/7, 464 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
b) PROTOKOL (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu Komunikace v lokalitě Točnický dvůr, III. etapa, Točník na
pozemku parc. č. 168/44, 461 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
c) Kolaudační souhlas s užíváním stavby (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního
prostředí) – komunikace v lokalitě Točnický dvůr, III. etapa, Točník na pozemku parc. č.
168/44, 461 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
d) Oznámení o ukončení Projektu (Středočeský kraj) – Měřič rychlosti pro obec Točník
(evidenční číslo žádosti FRV/VEI/045628/2021). Bez nedostatků.
- k založení pan starosta Petr Mol
e) Závazné stanovisko (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – novostavba
rodinného domu v obci Točník, v areálu Točnického dvora na pozemku parc. č. 168/42 k.ú.
Točník.
- k založení pan Bělohlávek
f) Povolení výjimky (Správa CHKO Křivoklátsko) za účelem uspořádání letního kulturního
festivalu s názvem „České hrady CZ“ – výzva před udělením souhlasu.
- k založení pan Tomáš Mol
g) Rozhodnutí (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – schvaluje stavební záměr na stavbu
„Novostavba RD“ na pozemku parc. č. 168/48, 168/49, 168/52, 463 a 465 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek

h) Závazné stanovisko (MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí) – k posouzení
stavby krytého garážového stání s kolnou u rodinného domu Točník č.p. 98 je z hlediska
zájmů státní památkové péče přípustná.
- k založení pan Bělohlávek
i) Oznámení zahájení společného řízení (MěÚ Žebrák, stavební úřad) – stavba rodinného
domu na pozemku parc. č. 168/33 v k.ú. Točník.
- k založení pan Bělohlávek
11) Závěr
Usnesení:
Odsouhlaseno: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Vyvěšeníhodno:
Vyřešeníhodno:
Na vědomí:
Založeno:
Zápis vyhotoven dne: 25.4.2022
Zapisovatel:
Tomáš Mol

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

Podpis ověřovatelé:
Josef Bělohlávek

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

Vladimíra Cajthamlová

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

Petr Zemánek

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

Jiří Palek

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

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

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

Jiří Šustr

Petr Mol

místostarosta obce Točník

starosta obce Točník

