
Zápis
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,

konaného dne 7. 6. 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 starostou 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. l zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Zahořany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 28. 5. 2021 do 8. 6. 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 ovčřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ovčřovateli zápisu Petra Nepraše a Pavla Přecechtěla, zapisovatelem
pak Daniela Březinu. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu Petra Nepraše a Pavla Přecechtěla,
zapisovatelem pak Daniela Březinu.

Výsledek hlasování: Pro 7
[ 'snesení 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 nebyl vznesen žádný požadavek na změnu/doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu zasedání.

"Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následujícíprogram 5. zasedání roku 2021:
l) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci "Stavební úpravy RD Cp. 16 y k.ú.

Zahořany u Mníšku pod Brdy". Žádost předkládá .
2) Žádost o prodej části pozemku č.p. 508/2 v k.ú. Zahořany u Mnišku pod Brdy. Žádost

předkládá .
3) Žádost o prodej části pozemku č.p. 510/25 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy. Žádost

předkládá . , ,
4) Darovací smlouva se ; jbeny j7řo vyhlášení

vítězů výzvy 10.000 kroků).
5) Příkazní smlouva na dotační titul SEDI (chodníky), vč. cenové nabídky za zpracování

žádosti a administrace dotace. ,.
6) Darovacísmlouva najinanční dar .
7) Darovacísmlouva (SDHZahořany).
8) Objednání prací pro tvorbu ikony svaté Ludmily pro zahořanskou kapličku a vyhlášení

veřejné sbírky. Žádost předkládá .
9) Zápis ze 7. jednáníjinančního výboru ze dne 24. 5. 2021.



10) Různé.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O
Pro?ram zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Zdrželi se O

Bod č. 1/5/2021) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci "Stavební úpravy RD
č.p. 16 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy". Žádost předkládá .
předsedající seznámil zastupitelstvo obce se žádostí o vyjádření k již
realizovaným stavébním úpravám RD č.p. 16 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy dle
předložené projektové dokumentace.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloŽenou žádostío vyjádřeníke stavebním úpravám RD
č.p. 16 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy dle přédloŽenéprojektové dokumentace a vydává
souhlasné stanovisko.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení Č. 1/5/2021 bylo schváleno.

Proti O . Zdrželi se O

Bod č. 2/5/2021) Žádost o prodej části pozemku parč. č, 508/2 v k.ú. Zahořany u Mníšku
pod Brdy. Žádost předkládá .
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se žádostí o prodej části pozemku
parč. č. 508/2 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy. Oddělená část pozemku parč. č. 508/2 bude
následně zcelena s pozemkem parc.'č. 509/2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasíš předloŽenou žádostío dělení části pozemku parc. č. 508/2 za
podmínky zachovánímin. 3m pruhu pro průjezd ze zámkové dlaŽby na polní cestu
pokračující k osadě Hora.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
Usneseni Č. 2/5/2021 bylo schváleno.

Bod č. 3/5/2021) Žádost o prodej části pozemku parč. č. 510/25 v k.ú. Zahořany u Mníšku
pod Brdy. Žádost předkládá .
předsedající seznárÁil zastupitelstvo obce se žádostí o odkup části
pozemku parč. č. 510/25 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy, která není součástí místní
komunikace (zámkové dlažby).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasís předloŽenou žádostío dělení vyznačené části pozemku parc. č.
510/25 a jeho následným zcelením s pozemkem parc. č. 511/1.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení Č. 3/5/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O -

, '

Bod č. 4/5/2Q21) Darovací smlouva se .
(ceny pro vyhlášení vítězů výzvy 10.000 kroků).
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zněním darovací smlouvy mezí obcí Zahořany a

, na úhradu nákladů na pořádání běžeckých
závodů Zahořanská 10 pod záštitou obce Zahořany v částce 3.340 KČ.



Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo s darovacísmlouvou mezi obcíZahořany (IČ 00640778) a

. , souhlasíšjejím zněním a
pověřuje starostu kjejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 4/5/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 5/5/2021) Příkazní smlouva na dotační titul SFDI (chodníky), vC. cenové nabídky
za zpracování žádosti a administrace dotace.
předsedající seznámil zastupitelstvo obce se dvěma nabídkami poradenských agentur na
zajištění žádosti o dotaci ze SFDI, vC. její administrace. Zároveň doporučil pokračovat
s agenturou , se kterou obec"v minulosti již několikrát spolupracovala a
byla úspěšná v min. 3 dotačních titulech (kaplička, silnice, rybník).

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo s doručenými nabídkami a akceptuje nabídku od

. na získání dotace z dotačního titulu ze SEDI na akci ,,Chodník a
zastávka u silnice II/11627 Zahořany".

Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu předloŽené příkaznísmlouvy č. 2605202101, mezi
obcíZahořany (IČ 00640778) a .

Výsledek hlasování: Pro 7
t snesení č. 5/5/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 6/5/2021) Darovací smlouva na finanční dar .
předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zněním darovací smlouvy mezí obcí Zahořany a

, která bude použita pro potřeby preventivní skupiny
(projekt mobilní interaktivní učebna) v částce 5.000 Kč.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo s darovacísmlouvou mezi obcíZahořany (IČ 00640778) a

, souhlasíš jejím zněním a
pověřuje starostu obce kjejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení Č. 6/5/2021 bylo schváleno.

Proti O Zd'rželi se O

Bod Č. 7/5/2021) Darovací smlouva (SDH Zahořany).
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zněním darovací smlouvy mezí obcí Zahořany a
SDH Zahořany, na zajištění nákupu požární techniky k zajištění činnosti SDH v Zahořanech
v částce 50.000 KČ. Zastupitelé Petr Kučera, Tomáš Cmíral a Matie Rysová ohlásili svůj
potenciální střet zájmů při hlasování o tomto bodu.

Návrh usneseni?
Zastupitelsho obce se seznámilo s darovacísmlouvou mezi obcíZah"ořany (IČ 00640778) a
SDHZahořany (IČ 63838125), souhlasíšjejím zněním a pověřuje starostu kjejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 7
["snesení Č. 7/5/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O



Bod č. 8/5/2021) Objednání prací pro tvorbu ikony svaté Ludmily pro zahořanskou
kapličku a vyhlášení veřejné sbírky. Žádost předkládá .
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem na vytvoření oltářního
obrazu/ikony sv. Ludmily do zahořanské kapličky k příležitosti jejího
vysvěcení v září 2021 (11.9.) v hodnotě 40.000 KČ (velikost obrazu 100x75cm).

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem na vytvoření ikony sv. Ludmily

do zahořanské kapličky k při7eŽitosti jejího vysvěcenL Zároveň se zastupitelstvo
usneslo, Že vyhlásí veřejnoujinančnísbírku formou zřízenítransparentního účtu a ci7ené
komunikace na občany, z jejíhož výtěžku se pokryjínáklady na pořízení ikony, popř.
uvaŽované dřevěné sochy Ze sochařského sympozia v Kytíně. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k objednání a zahájeníprací na ikoně a zřízení transparentního bankovního
účtu pro moŽnost vyhlášeníveřejné sbírky.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 8/5/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 9/5/2021) Zápis ze 7. jednání finančního výboru ze dne 24. 5. 2021.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zápisem ze 7. zasedání finančního výboru ZO ze
dne 24. 5. 2021 zpracovaný předsedou finančního výboru Romanem Mikuláškem.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem ze 7. zasedáni"jinančního výboru zastupitelstva
obce Zahořany a vzalo jej na vědomL

Výsledek hlasování: Pro 7
Usneseni 'Č. 9/5/2021 bylo schváleno.

Bod č. 10/5/2021) Různé

Proti O Zdrželi se O

a) RO2 (pouze příjmy - dotace za Covid).
b) Smlouva o příspěvkové a sponzorské činnosti vs. pojjstná událost .
C) DSO odpady - prostudovat podklady (schvalování smlouvy 9. 8. 2021). . '
d) MAS Hřebeny - 2.6. veřejné projednání SCLLD v pavilonu v Mníšku, Ú:6. v Klínci

" členská schůze, kde dojde k finálnímu schválení SCLLD a půjde na mmr.
e) Zabetonování stojanu na cyklotabuli + oprava lavičky u Václava, infotabule v Hoře,

košů na psí výkaly vC. zásobníků s pytlíky.
f) Průběh opravy střechy (do 14 dní hotovo, zbývá eternit + hromosvody).
g) Stav požárních nádrží (horní drží vodu, spodní protéká).
h) Akce (dětský den 5. 6. 2021 zrušen), v červnu Svatojánské notování u Sv.Václava,

v červenci 2x fotbal (Rum ZH Cup + Klínec), 31.7. Paddleboarding, v srpnu účast
Zahořan v Kytíně na sochařském sympoziu (14-21.8.). ,

i) Rum Zahořany CUP 2021 (1500Kč/poháry, 3000Kč/tričGa s logem'pro vítězný tým,
objednat 2x mobilní WC) "' "-

j) Zahořanské listy - v červnu další vydání .
k) Plánované dovolené (Pavlína posledních 14 dní července = za¥řený úřad, Dan poslední

červencový týden a l.srpnový)
l) Posun termínu příštího ZO6 (na 9, 8. 2021 - schválení smlouvy DSO), od příště už

nebude ZO v hostinci, ale v zasedačce OÚ.
m) Změna PD před dokončením stavby , YBN).



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.

Přílohy zápisu:

l) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 5. zasedání 2021 podle § 93 odst. l zákona o obcích.
3) Rozpočtové opatření č. 2/2021
4) Zápis ze 7. zasedání FV ze dne 24. 5. 2021

Zápis byl vyhotoven dne.' 7. 6. 202/

Zapisovatel.' /Ľj
Dani l Březina

Ověřovatelé.'

'" j
r

l'

"Petkcpraš

( '

, L)
Da' el BŘEZINA "

starosta obce Zahořany

+


