
Zápis 
 ze 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany, 
konaného dne 29.4.2011, od 17:00 hodin v zasedací místnosti  

OÚ Zahořany 
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Zahořany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 
hodin starostou obce Jiřím Pokorou, který přivítal přítomné a dále řídil zasedání.  
  
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo mimořádně svoláno na ústní žádost pana Jaroslava 
Poláčka, který z časových důvodů předložil žádost o souhlas s níže uvedenými projekty 
staveb. 
 
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 p. Romana Švestku a p.Romana Mikuláška, 
zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p.Jiřího Medřického. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu p. Romana Švestku a p.Romana 
Mikuláška, zapisovatele p. Pavla Přecechtěla, člena návrhové komise p.Jiřího Medřického. 
 
Výsledek hlasování:     Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny 
návrhy na doplnění.  
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následující program 8. mimořádného zasedání: 
1) Redidaxe „Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 2002“ – kde byla chybně schválena 
platnost ÚPSÚ a jeho změny č. III a v této návaznosti špatně sepsáno usnesení. 
2)Různé 
 
 
 
 
 
 



Bod č.1/8/2011)  Redidaxe usnesení ze dne 22.4.2002 
Předsedající přečetl návrh na úpravu usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.4.2002, kde byla 
chybně uvedena doba platnosti změny č.III územního plánu obce (dále jen ÚPO). Tento 
datum platnosti ÚPO měl být stanoven do 31.12.2015. K návrhu nebyly vzneseny návrhy na 
doplnění.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce dává souhlasné stanovisko k redidaxi usnesení zastupitelstva obce ze 
dne 22.4.2002 a datum platnosti změny č.III územního plánu obce  je stanovuje do 
31.12.2015.. 
Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1/8/2011 bylo schváleno. 
 
 
Bod č.2/7/2011)  Různé 
 
 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hodin. 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
 

1) Prezenční listina 
 

 
Zápis byl vyhotoven dne : 29.4.2011 
 
 
Zapisovatel:    Pavel Přecechtěl 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
……………………………….       ………………………………. 
       Roman Švestka                          Roman Mikulášek 
 

 
 
 
 

……………………………… 
      Jiří POKORA 

       starosta obce Zahořany 


