
Zápis
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,

konaného dne 2. 3. 2020, od 18:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Zahořany

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Zahořany (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo- zahájeno v 18:00
hodin starostou obce Romanem Mikuláškem, 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 plátném znění. Inforniače podle § 93 odst. l zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Zahořany zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 2. 2020 do 3. 3. 2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha Č. l) konstatoval,
že přítomno je šest členů zastupitelstva, z celkového počtu sedmi, všech členů zastupitelstva,

·" takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Zastupitel Tomáš
Cmíral byl řádně omluven,

F

Předsedající dále konstatoval, že úkoly, vyplývající z předchozích zasedání zastupitelstva, byly
splněny.

Určeni ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Marii Rysovou a Pavla Přecechtěla, zapisovatelem
pak Daniela Březinu. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesenĹ"
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu Marii Rysovou a Pavla Přecechtěla,
zapisovatelem p. Daniela Březinu.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K návrhu programu byl vznesen požadavek na doplnění bodu Č. 4. Starosta obce
dal hlasovat o návrhu doplněného programu zasedání.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následujícíprogram 3. zasedání roku 2020:
I) Schválení členství v MAS Mníšecko (místníakčnískupina).
2) Schválení "Darovacísmlouvy"- bezplatný převod pozemku parc. č. 510/12 v k.ú.

Zahořany u Mnišku pod Brdy. Smlouvu předkládá
3) Schválení nové výše ceny za lbm věcného břemene profyzické a právnické osoby y k.ú.

Zahořany u Mníšku pod Brdy.
4) Projednání zápisu Ze 4. zasedáni'jinančního výboru .ze dne 24. 2. 2020.
5) Různé ,

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O
Program zasedání zastupitelstva obce bvl schválen.

u

Zdrželi se O



Bod č. 1/3/2020) Schválení členství v MAS Mníšecko (místní akční skupina).
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s dalšími kroky ve vztahu k nově vznikající MAS pro
území našeho mikroregionu. Dne 6. 5. 2019 přijalo zastupitelstvo obce Zahořany usnesením č.
3/5/2019 zařazení území obce Zahořany do územní působnosti nově vznikající MAS Mníšecko
pro období 2021-2027 a souhlas s přípravou strategie komunitně vedeného místního rozvoje na
svém území. Dalším krokem je přijetí usnesení pro ,,schválení členství" v nově vznikající MAS
před ustavující členskou schůzi. K tomu ještě několik poznámek:

· obec nesmí být členem jiné mas,
· obec může poskytnout pouze své území, nemusí být členem spolku,
· schválením pouze územní působnosti nevznikají obci finanční závazky vůči MAS

(nemusí platit členské příspěvky - ty budou stanoveny na členské schůzi, vesměs se
pohybují pro obec 5-7 Kč/ob/rok, pro FO nepodnikající.a ,NO 500 kč/rok, pro PO a FO
podnikající 1000-1500 Kč/rok, ale záleží na tom, jak si to nastavíme na ustavující valné
hromadě).

· v případě, že se v budoucnu shodnou zakládající členové na změně názvu MAS, tak dle
metodiky, to ničemu nevadí (není nutné přijímat nová usnesení), pokud je zřejmé, že jde
pořád o stejnou MAS. Uvažuje se o vypuštění termínu ,,Mníšecko" z názvu nové MAS,
aby nedocházelo ke konfliktům či zámčně s předchozí rušenou MAS (např. existují
staré FCB stránky apod.).

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje, aby se obec Zahořany stala členem spolku MAS

P

Mnišecko.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení Č. 1/3(2020 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod Č. 2/3/2020) Schválení "Darovací smlouvy" - bezplatný převod pozemku parč. č.
510/12 v k.ú."Zahořanv u Mníšku pod Brdy. Smlouvu předkládá
PředsedajícĹ seznámil zastupitelstvo obce se zněním darovací smlouvy na bezúplatný převod
vlastnického práva k pozemku pare. č. 510/12 (orná půda, výměra 133 m2) mezi obcí Zahořany
a .

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo se seznámilo se zněním darovacísmlouvy mezi obcíZahořany a

, o bezplatném převodu pozemku pare. č. 510/12 (druh orná půda),
souhlasíšjejím zněním a pověřuje pana starostu k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení Č. 2/3/2020 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 3/3/2020) Schválení nové výše ceny za 1bm věcného břemene pro fyzické a
právnické osobv v k.ú. ZahořanV u Mníšku pod BrdV.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem nové výše ceny za 1 bin věcného břemene pro
fyzické a právnické osoby v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy.

K návŕhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasováni dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům. Starosta dal hlasovat o návrhu úsnesení.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje novou výši ceny 1000,- KČ Ú'eden tisíc korun
českých) za i bm věcného břemene profvzickéi právnické osoby.



Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 4/3/2020) Projednání zápisu ze 4. zasedání finančního výboru ze dne 24. 2. 2020.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zápisem 4. zasedání kontrolního výboru ZO ze dne
24. 2. 2020 zpracovaný předsedou finančního výboru Petrem Kučerou.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem ze 4. zasedáni"jinančního výboru a vzalo jej na
vědomL

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 4/3/2020 bylo schváleno.

Bod č. 5/3/2020) Různé

' a "
Proti O Zdrželi se O

a) Územní plán - aktuální situace.

.· b) Aktuální stav poplatků (KO).C) ČEZ - překládka kabelů do země v části obce (likvidace stávajících sloupů,
rekonstrukce veřejného osvětlení (plus projekt a stavební řízení).

d) Oprava oplocení u OÚ. '
e) Optika.
D Druhý kontejner na bioodpad.
g) Kniho'budka (mapa Zahořan).
h) Ukliďme Česko.
i) Historické fotky a pohlednice (ZH listy).
j) Realizace dětského hřiště
k) Slevana poplatek za svoz odpadu pro důchodce

Návrh usnesenĹ'
Zastupitelstvo obce souhlasíš návrhemjinančního příspěvku ve výši 500KČ/rok, který obec
poskytne Plátcům poplatku za komunální odpad, který splnl"následu/l"cípodmínky:
· v nemovitosti Plátce, za kterou byl uhrazen poplatek za komunálníodpad, je evidován

trvale žijl'cl'poplatnl"k, kterému je více neŽ 65 let (senior) a Ži/e v nemovitosti sám,
· y souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2019 o poplatku za komunálníodpad řádně a

včas splní svoji ohlašovací a registračnípovinnost,
· y souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2019 řádně a včas uhradípoplatek za

komunální odpad (do 15. března kaŽdého roku),
· v prohlášeníplátce uvede pravdivé údaje, zejména počet Poplatníků Ži/ících

v nemovitosti, COŽ potvrdípodpisem čestného prohlášenL

Pokud Plátce nesplníněkterou z podmínek uvedených v předchozích bodech, nebude mu
příspěvek poskytnut. Finančnípříspěvek se poskytuje Plátci na základě písemné žádosti a
podepsaného čestného prohlášenía nenípřenositelný na jinou osobu.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O . Zdrželi se O
Usnesení č.,5k/3/2020 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:30 hodin.



Přílohy zápisu:

l) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 3. zasedání 2020 podle § 93 odst. l zákona o obcích.

Zápis byl vyhotoven dne.' 2. 3. 2020

Zapisovatel.' ... ... .. .. -"'"'"'... .D niel Březina

Ověřovqtelé:

jQi ....N"
Pa el Přecechtěl

RĹMÉĹĽ

starosta obce Zahořany


