
Zápis
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,

konaného dne 12. 4. 2021, od 18:00 hodin
na sále OÚ Zahořany

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Zahořany (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00
hodin místostarostou obce Danielem Březinou, který přivítal přítomné a dále řídil zasedání,

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. l zákona č.
128/2000 Sb., o obcích 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 l. 4. 2021 do 12. 4. 2021. Současně byla zveřejněna i na ,,elektronické úřední
desce".

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. l) 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 a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Přecechtěla a Tomáše Cmírala,
zapisovatelem pak Daniela Březinu. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu Pavla Přecechtěla a Tomáše
Cmírala, zapisovatelem pak Daniela Březinu.
výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
(.snesení bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K návrhu programu nebyl vznesen žádný požadavek na' změnu/doplnění.
předsedající dal hlasovat o návrhu programu zasedání.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následujícíprogram 3. zasedáníroku 2021:

^ l) Rezignace starosty obce Romana Mikuláška k 15. 3. 202·1.
2) Volba nového starosi(y obce a případně dalších uvolněných funkcL
3) Žádost o vyjádřeni" k výstavbě nového energetického zařízení "Zahořany, KNN pro p.č.

563, lV-12-6028200" y k.ú. Zahořany u Mníšku podBrdy. Žádost překládá
4) Různé.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O
Program zasedání zastupitelstva obec byl schvákn.

Zdrželi se O

Bod č. 1/3/2021) Rezignace starosty obce Romana Mikuláška k 15. 3. 2021.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s rezignací Romana Mikuláška na funkci
neuvolněného starosty a předal mu slovo.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce bere na vědomírezignaci Romana Mikuláška nafunkci starosjy.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O



Usnesení Č. 1/3/2021 bylo schváleno.

Bod č. 2/3/2021) Volba nového starosty obce.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, probíhá volba starosty
veřejně hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu
způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Předsedající proto vyzval zastupitele, aby předložili své návrhy na obsazení funkce
neuvolněného starosty obce. Byl podán následující návrh:

- člen zastupitelstva Tomáš Cmíral navrhl zvolit do funkce starosty Daniela Březinu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany vo/ístarostou obce Zahořany Daniela Březinu.

Výsledek hlasování: Pro 7
IJsnesení Č. 2a/3/2021 bylo schváleno.

Proti" O Zdrželi se O

Předsedající vyzval zastupitele, aby předložili své návrhy na obsazení funkce místostarosty
obce. Byl podán následující návrh:

- člen zastupitelstva Daniel Březina navrhl zvolit do funkce místostarosty Petra Kučeru

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany volímístostarostou obce Zahořany Petra Kučeru.

Výsledek hlasování: Pro " 5
Usnesení Č. 2b/3/2021 bylo schváleno.

Proti 1 Zdrželi se l

Předsedající vyzval zastupitele, aby předložili své návrhy na obsazení člena finančního výboru
zastupitelstva obce. Byl podán následující návrh:

- člen zastupitelstva Tomáš Cmíral navrhl zvolit jako nového člena finančního výboru azároveň i do fůnkce předsedy finančního výboru Romana Mikuláška.

Návrh usnesenĹ'
Zastupitelstvo obce Zahořany volí členem,finančního výboru a Zároveň předsedou
jinančního výboru Romana Mikuláška.

Výsledek hlasování: Pro 6
" Usnesení Č. 2c/3/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se l.-

Bod č. 3/3/2021) Žádost o vyjádření k výstavbě nového energetického zařízení "Zahořanv,
kNN pro p.č. 563, IV-12-6028200" v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy. Žádost překládá
Předsedající seznámil zastupitelstvo s uvedenou žádostí o souhlas obce
s výstavbou nového energetického zařízení a vyjádření obce k existenci podzemních
inženýrských sítí v majetku obce na dotčeném pare. č. 178/3.

Návrh usnesenĹ'
Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloženou k výstavbě nového
energetického zařízení "Zahořany, kNNpro p.Č. 563, IV-l2-6028200" y k.ú. Zahořany u
Mníšku pod Brdy, nemá námitek a souhlasíš uvedeným Záměrem. Zároveň potvrzuje, Že
v dotčeném územíne/sou vedeny podzemní inženýrské sítě v majetku obce. '

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O



Usnesení Č. 3/3/2021 bylo schvájel)o.

Bod č. 4/3/2021) Různé

a)
b)
')
d)
')
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Koše na psí výkaly
Včelaři a Lípa - úterý volat, stromy již mají, chtějí O víkendu sázet)
Rozpočtová změna 1/2021 (příjmová stránka)
Zákonné odchodné pro starostu
Komíny (sjednocení vzhledu)
10.000 kroků akce - vyhodnocení výsledků 22.5.2021 na Skalce
Pozemek 508/1 - dar obci
Stavební pozemek 509/2 (změna hranic parcely)
prodej a přestavba rekreační chaty u rybníka (žádost)
Optika pod školou - souhlas s projektem pro Ur
Pamětní mince a další propagační (dárkové) předměty (prodej?)
Bolševník, bioodpad (větve) v úvoze, nedělní klid

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.

Přílohy zápisu:

l) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 3. zasedání 2021 podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.

Zápis byl vyhotoven dne.' 12. 4. 2021

Zapisovatel.' ... ... . .
aniel Březina

Ověřovatelé"

(' G) ,,
Pav Přecechtčl l " "" TomáŠ Čmíral

tSi?·


