
Zápis 

 z 8.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany, 

konaného dne 9.9.2013, od 19,00 hodin v zasedací místnosti  

OÚ Zahořany 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Zahořany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,15 

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 2.9.2013 do 9.9.2013. 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). 

Zastupitel pan Vladimír Chudáček dorazil na zastupitelstvo se zpožděním 15min.(19:30 hod.)  

 

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Karla Lešnera a p.Romana Švestku, 

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.Karla Lešnera a p.Romana 

Švestku zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p.Jiřího Medřického. 

 Výsledek hlasování:     Pro 6 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 8. zasedání: 

1) Žádost pana Daniela Janouška o řešení odvodu vody ze systému odvodnění pozemků 

č.104/5, 104/6, 107/7 přes obecní pozemky č.103/1 a103/12 v k.ú.Zahořany do obecního 

rybníka.  

2) Žádost manželů Štýbrových o úpravu Územního plánu obce Zahořany a změnu statutu 

pozemku č.103/15 na parcelu určenou k výstavbě RD.  

3) Žádost pana Zdeňka Tesárka o souhlas obce s rozdělením pozemku č.parc. 174 v k.ú. 

Zahořany dle přiloženého geometrického plánu. 



4) Projednání výsledků výběrového řízení na rekonstrukci místní komunikace v obci 

Zahořany od dokončené části k ČOV, její realizaci a případné odložení realizace na rok 

2014. 

5) Projednání návrhu pana starosty na opravu hráze místního rybníka a číštění dna 

bagrováním kalu a bahna ze dna rybníka  

6) Projednání návrhu pana starosty na zakoupení zimní úklidové techniky pro obec  

7)Různé 

7a) Žádost pana Davida Šlechty o souhlas s odnětím pozemků 515/4 a 515/5 ze 

zemědělského půdního fondu. 

Výsledek hlasování:     Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Pan Vladimír Chudáček se již zúčastnil hlasování. 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 

 

 

 

Bod č.1/8/2013)  Žádost pana Daniela Janouška 

Předsedající seznámil s žádostí pana Daniela Janouška o řešení odvodu vody ze systému 

odvodnění pozemků č.104/5, 104/6, 107/7 přes obecní pozemky č.103/1 a103/12 v 

k.ú.Zahořany do obecního rybníku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s problémem odtékající vody při prudkých deštích na 

pozemcích č.104/5, 104/6, 104/7 a deleguje pana starostu ke schůzce s panem Janouškem 

k upřesnění řešení. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti  0 Zdrželi se   0 

Usnesení č. 1/8/2013 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.2/8/2013)  Žádost manželů Štýbrových 

Předsedající seznámil s žádostí manželů Štýbrových o úpravu Územního plánu obce Zahořany 

a změnu statutu pozemku č.103/15 na parcelu určenou k výstavbě RD.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí manželů Štýbrových a bude se žádostí zabývat 

později po obdržení oficiálního stanoviska Odboru územního plánování v Černošicích. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti  0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2/8/2013 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.3/8/2013)  Žádost pana Zdeňka Tesárka  

Předsedající seznámil s žádostí pana Zdeňka Tesárka o souhlas obce s rozdělením pozemku 

č.parc. 174 v k.ú. Zahořany dle přiloženého geometrického plánu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením pozemku č.parc. 174 v k.ú. Zahořany dle 

přiloženého geometrického plánu. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti  0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3/8/2013 bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

Bod č.4/8/2013)  Výsledky výběrového řízení 

Předsedající seznámil s výsledky výběrového řízení na rekonstrukci místní komunikace v obci 

Zahořany od dokončené části k ČOV, její realizaci a případné odložení realizace na rok 2014. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo výsledky výběrového řízení na rekonstrukci místní 

komunikace v obci Zahořany od dokončené části k ČOV a realizaci odkládá na období roku 

2014 z důvodu probíhajících stavebních pracích na budovaných rodinných domech. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti  0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4/8/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.5/8/2013)  Oprava hráze místního rybníku  

Předsedající seznámil s havarijním stavem hráze rybníku a s možnou opravou hráze a 

čištěním dna bagrováním kalu a bahna. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh pana starosty na opravu hráze rybníku                

a čištěním dna bagrováním kalu a bahna a deleguje pana starostu a zastupitele pana 

Chudáčka k zjištění finanční náročnosti celé akce.  

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti  0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5/8/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.6/8/2013) Nákup zimní úklidové techniky  

Předsedající seznámil s nutností zakoupení zimní úklidové techniky pro obec. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh pana starosty na zakoupení zimní úklidové 

techniky pro obec. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti  0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6/8/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.7/8/2013) Různé  

 

Bod č.7a/8/2013) Žádost pana Davida Šlechty  

Předsedající seznámil s žádostí pana Davida Šlechty o souhlas s odnětím pozemků 

515/4 a 515/5 ze zemědělského půdního fondu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vynětím pozemků 515/4 a 515/5 ze zemědělského 

půdního fondu. 

Hlasování:  Pro   7 Proti  0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7a/8/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č.7b/8/2013) Vytvoření tepelného auditu budovy 

Předsedající seznámil s nutností dle znění zákona 406/2000 Sb. vypracovat 

energetický audit (štítek) budovy pro možné budoucí čerpání dotací na obnovu a 

zateplení obecních budov. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním energetického auditu budovy pro 

možné budoucí čerpání dotací na zateplení obecních budov. 



Hlasování:  Pro   7 Proti  0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7b/8/2013 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č.7c/8/2013) Příští zasedání zastupitelstva 

Předsedající seznámil s termínem dalšího zasedání ZO Zahořany dne 7.10.2013. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s termínem zastupitelstva obce Zahořany dne 7.10.2013 

Hlasování:  Pro   7 Proti  0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7c/8/2013 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání 8.zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne : 9.9.2013 

 

 

 

 

Zapisovatel:   ………………………………. 

     Pavel Přecechtěl 

 

 

 

 

 Ověřovatelé: 

 

 

……………………………….           ………………………………. 

     Karel Lešner     Roman Švestka 

 

        

 

                  ……………………………… 

      Jiří POKORA 

       starosta obce Zahořany 


