
Zápis 
 z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany, 

konaného dne 12.12.2011, od 19,15 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 5.12.2011 do 12.12.2011. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 
konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva, z celkového počtu sedmi, všech členů 
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Pan 
Petr Pečený byl z pracovních důvodů omluven. 
 
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Jiřího Medřického a p. Romana Švestku, 
zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p. Zdeňka Zavázala. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu p.Jiřího Medřického a p.Romana 
Švestku, zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p. Zdeňka Zavázala. 
Výsledek hlasování:     Pro 5 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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následující program 15. zasedání: 
1) Volba nového člena zastupitelstva obce Zahořany. 
2) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce. 
3) Volba nového předsedy kontrolního výboru. 
4) Volba členů inventarizační a likvidační komise obce. 
5) Rozpočtové opatření č.2 rok 2011. 
6) Návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu obce na rok 2012 až 2014. 
7) Žádost fy. Mášek Elektro s.r.o. o souhlas se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemena na výstavbu kabelového vedení, akce Zahořany, kNN pro čp.33, číslo 
stavby :EP-12-6001785 
8) Návrh na souhlas s veřejnopravní smlouvou na vedení agendy evidence obyvatel             
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci   obyvatel ) městem 
Černošice. 
9) Žádost pana Davida Šlechty o souhlas s výstavbou dvougaráže a skladu na čp.147. 
10) Žádost pana Richarda Lešnera v zastoupení paní Růženou Klimentovou o souhlas s 
oddělením zatravněné části pozemku č.par.510/73 v k.ú.Zahořany a změnou oddělené části 
na zahradu. 
11) Žádost pana Davida Rady a pana Jiřího Trunečka o prošetření využívání území a 
dodržování územního rozhodnutí č.j. SÚ 10147/04-4062/04-Za vydaného stavebním úřadem 
Mníšek pod Brdy. 
12) Různé 
 
Výsledek hlasování:     Pro  5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 
 
Bod č.1/15/2011)  Volba člena zastupitelstva obce 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na nového člena zastupitelstva za rezignujícího 
zastupitele pana Ing.Romana Mikuláška. Navrhl jako prvního náhradníka pana Karla Lešnera 
a dle zákona 128/2000 Sb., o obcích , hlavy IV, § 69, odstavce 1 ) nechal zastupitelstvo 
hlasovat. Hlasování bylo veřejné. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pana starosty a volí jako člena zastupitelstva pana 
Karla Lešnera.  
Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti  0 Zdrželi se  1 
Usnesení č. 1/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.2/15/2011)  Složení slibu člena zastupitelstva 
Předsedající přečetl dle zákona 128/2000 Sb., o obcích , hlavy IV, § 69, odstavce 2 ) slib 
člena zastupitelstva a pan Karel Lešner splnil zákonnou povinnost pronesením slova „slibuji“.  
Pan Karel Lešner potvrdil složení slibu svým podpisem. Viz. příloha. 
Pan Lešner složil slib zastupitele obce Zahořany pronesením slova „slibuji“ a potvrdil 
složení slibu svým podpisem. 
Splněním bodu č. 2/15/2011 se stává pan Karel Lešner právoplatným zastupitelem. 
Přítomno celkem 6 zastupitelů. 
 
 



Bod č.3/15/2011)  Volba nového předsedy kontrolního výboru 
Předsedající seznámil s návrhem na předsedu kontrolního výboru za rezignujícího zastupitele 
pana Ing.Romana Mikuláška. Pan starosta Jiří Pokora navrhuje pana Karla Lešnera. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pana starosty na nového předsedu kontrolního 
výboru a souhlasí, aby tuto funkcí vykonával pan Karel Lešner. 
Výsledek hlasování:   Pro  5  Proti  0 Zdrželi se  1 
Usnesení č. 3/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.4/15/2011)  Volba členů inventarizační a likvidační komise obce  
Předsedající seznámil s návrhem na předsedu a členy inventarizační komise a předsedu a 
členy likvidační komise na rok 2011. Pan starosta Jiří Pokora navrhuje jako předsedu 
inventarizační komise pana Pavla Přecechtěla a členy Bohuslavu Bartošovou a Radku 
Královou. Jako předsedu likvidační komise navrhuje Jiřího Pokoru a členy Jiřího Medřického 
a Romana Švestku. Návrh byl bez námitek. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí, že předsedou inventarizační komise bude Pavel Přecechtěl  a 
členy komise jsou paní Bohuslava Bartošova a Radka Králová a zároveň souhlasí, že 
předsedou likvidační komise bude pan Jiří Pokora a členy jsou Jiří Medřický a Roman 
Švestka.  
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.5/15/2011)  Rozpočtové opatření č.2 rok 2011 
Předsedající seznámil s návrhem na rozpočtové opatření č.2 pro rok 2011.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č.2 pro rok 2011, 
viz.dodatek. 
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 5/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.6/15/2011)  Návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na rok 2012 až 2014 
Předsedající seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu na rok 
2012 až 2014.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem obce na rok 2012 a vydává i souhlasné stanovisko 
k rozpočtovému výhledu obce Zahořany na rok 2012 až 2014. Rozpočet na rok 2012 je 
rozpočtován jako nevyrovnaný se zapojením zůstatku z předchozích let. 
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 6/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č.7/15/2011)  Žádost fy. Mášek Elektro s.r.o. 
Předsedající seznámil s žádostí fy. Mášek Elektro s.r.o. o souhlas se smlouvou o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemena na výstavbu kabelového vedení, akce Zahořany, kNN pro 
čp.33, číslo stavby : EP-12-6001785. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí fy. Mášek Elektro s.r.o. o souhlas se smlouvou o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na výstavbu kabelového vedení, akce 
Zahořany, kNN pro čp.33, číslo stavby :EP-12-6001785 s podmínkou dodržení stavební 
dokumentace a neporušení stávajících sítí a komunikace. 
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 7/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.8/15/2011)  Veřejnoprávní smlouva s městem Černošice 
Předsedající seznámil s návrhem na souhlas s veřejnopravní smlouvou na vedení agendy 
městem Černošice v evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon 
o evidenci obyvatel ). Není námitek. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s veřejnopravní smlouvou na vedení agendy městem Černošice 
v evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci 
obyvatel ). 
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 8/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.9/15/2011)  Žádost pana Davida Šlechty 
Předsedající seznámil s žádostí pana Davida Šlechty o souhlas s výstavbou dvougaráže a 
skladu na pozemku čp.147 v k.ú. Zahořany. Není námitek. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí pana Davida Šlechty na výstavbu dvougaráže a 
skladu na pozemku čp.147 v k.ú. Zahořany. 
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 9/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.10/15/2011)  Žádost pana Lešnera 
Předsedající seznámil s žádostí pana Richarda Lešnera v zastoupení paní Růženou 
Klimentovou o souhlas s oddělením zatravněné části pozemku č.par.510/73 v k.ú.Zahořany a 
změnou oddělené části na zahradu. Není námitek. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí pana Richarda Lešnera v zastoupení paní Růženou 
Klimentovou na oddělením zatravněné části pozemku č.par.510/73 v k.ú.Zahořany a 
změnou oddělené části na zahradu. 
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 10/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 



 
Bod č.11/15/2011)  Žádost p.Davida Rady a p.Jiřího Trunečka 
Předsedající seznámil s žádostí pana Davida Rady a pana Jiřího Trunečka o prošetření 
využívání území a dodržování územního rozhodnutí č.j. SÚ 10147/04-4062/04-Za vydaného 
Stavebním úřadem Mníšek pod Brdy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce navrhuje jako první krok svolat zúčastněné strany na další 
zastupitelstvo v roce 2012, kde vyslechne obě strany sporu a podpoří vyřešení stížnosti 
smírčí cestou.  
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 11/15/2011 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.12/15/2011)  Příští jednání zastupitelstva 
Předsedající navrhl termín dalšího jednání zastupitelstva na 9.1.2012 od 19:00 hodin. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým termínem dalšího zasedání zastupitelstva na den 
9.1.2012. 
Hlasování: Pro  6   Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 12/15/2011 bylo schváleno. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 22:00 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 

1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání 15. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 
3) Slib zastupitele pana Karla Lešnera 
4) Návrh rozpočtového opatření č.2 rok 2011 
5) Návrh rozpočtu na rok 2012 
6) Rozpočtový výhled obce Zahořany na rok 2012 až 2014 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 12.12.2011 
 
 
 
Zapisovatel:   ………………………………. 

     Pavel Přecechtěl 
 
Ověřovatelé: 
 
 
……………………………….       ………………………………. 
       Jiří Medřický                               Roman Švestka 

……………………………… 
      Jiří POKORA 

       starosta obce Zahořany 


