
Zápis 

 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany, 

konaného dne 18.12.2017, od 19,00 hodin v zasedací místnosti  

OÚ Zahořany 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Zahořany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00 

hodin starostou obce Jiřím Pokorou, který přivítal přítomné a dále řídil zasedání.  

  

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Zahořany zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dní, a to od 11.12.2017 do 18.12.2017. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 

  

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, 

že přítomno je sedm členů zastupitelstva, z celkového počtu sedmi, všech členů zastupitelstva, 

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Táňu Chudáčkovou a p. Petra Kučeru, 

zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p. Romana Švestku. K návrhu 

nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu pí. Táňu Chudáčkovou a p. Petra 

Kučeru, zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p. Romana Švestku. 

Výsledek hlasování:     Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění.   

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následující program 11.zasedání: 

1) Žádost o vyjádření k dokumentaci odstranění domu č.p.55 v k.ú. Zahořany ,parcelní 

číslo 170,174, žádost předkládá Zdeněk Christian Tesárek, Lublaňská 43,120 00 

Praha2. 

2) Návrh cen vodného a stočného na rok 2018. 

3) Projednání "Návrhu rozpočtu obce na rok 2018", jeho připomínkování a tvorba 

konečného rozpočtu obce na rok 2018. Schválení rozpočtu obce na rok 2018. 

4) Projednání "Návrhu rozpočtového výhledu obce na roky 2018 - 2020", jeho 

připomínkování a tvorba konečného rozpočtového výhledu obce na roky 2018 - 2020. 

Schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2018 až 2020. 

5) Projednání/Schválení " rozpočtového opatření č_4 a č_5. 

6) Různé 

Výsledek hlasování:     Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 

 



 

Bod č.1/11/2017) Žádost pana Zdeňka Tesárka 

Předsedající seznámil s žádostí o vyjádření k dokumentaci odstranění domu č.p.55 na parcele 

č.170,174 v k.ú. Zahořany. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo se seznámilo s žádostí a vydává souhlasné stanovisko. 

Výsledek hlasování:   Pro   7 Proti  0 Zdrželi se   0 

Usnesení č. 1/11/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.2/11/2017) Projednání smlouvy VAK 

Předsedající seznámil s návrhem cen vodného a stočného na rok 2018 předloženým společností 

VAK Beroun a.s. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem cen vodného a stočného na rok 2018 

předloženým VAK Beroun, a.s. a souhlasí s Variantou 1 : „Kalkulace vodného na rok 2018“ 

a taktéž s variantou 1, „ Kalkulace stočného na rok 2018“. Dále pověřuje pana starostu 

k uzavření „Dodatku o stanovené ceně na rok 2018“ na základě Varianty 1. 

Výsledek hlasování:    Pro    7 Proti  0 Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2/11/2017 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.3/11/2017) Návrh rozpočtu obce na rok 2018  

Starosta předložil k projednání "Návrh rozpočtu obce na rok 2018", jeho připomínkování a 

tvorba konečného rozpočtu obce na rok 2018.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2018 jako schodkový. 

Výsledek hlasování:   Pro    7 Proti  0 Zdrželi se   0 

Usnesení č. 3/11/2017 bylo schváleno 

  

 

Bod č.4/11/2017) Návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2018-2020  

Starosta předložil k projednání "Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2018 - 2020", jeho 

připomínkování a tvorba konečného rozpočtového výhledu obce na roky 2018 - 2020.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020. 

Výsledek hlasování:   Pro    7 Proti  0 Zdrželi se   0 

Usnesení č. 4/11/2017 bylo schváleno 

 

 

 

Bod č.5/11/2017) Rozpočtové opatření č.4 a č.5 

Starosta předložil k projednání a následnému schválení " Rozpočtového opatření č.4 a č.5. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřením č.4 a č.5. 

Výsledek hlasování:   Pro    7 Proti  0 Zdrželi se   0 

Usnesení č. 5/11/2017 bylo schváleno 

 

 

Bod č.6/11/2017) Různé 

Starosta předložil k projednání návrh kupní smlouvy pozemku vzniklého dělením pozemku 

parc. č. 238/1. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce zjistilo u smlouvy závady a delegovalo starostu ke sjednání jejich opravy.  

 



Výsledek hlasování:   Pro    7 Proti  0 Zdrželi se   0 

Usnesení č. 6/11/2017 bylo schváleno 

 

 

Bod č.7/11/2017) Různé 

Starosta předložil k projednání návrh kupní smlouvy pozemků parc. č. 157/1, 157/2 a 163/3. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce návrh kupní smlouvy odsouhlasilo.  

Výsledek hlasování:   Pro    7 Proti  0 Zdrželi se   0 

Usnesení č. 7/11/2017 bylo schváleno 

 

Bod č.8/11/2017) Různé 

Starosta předložil k projednání návrh kupní smlouvy pozemku parc. č. 103/16.   

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo návrh kupní smlouvy odsouhlasilo.  

Výsledek hlasování:   Pro    7 Proti  0 Zdrželi se   0 

Usnesení č. 8/11/2017 bylo schváleno 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 1:30 hodin. 

  

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání 11.zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 

3) Rozpočet obce na rok 2018 

4) Rozpočtový výhled na rok 2018-2020 

5) Rozpočtové opatření č.4 a č.5. 

 

 

 


