
Zápis
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,

konaného dne 9. 8. 2021, 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 Danielem Březinou, 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 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. 8. 2021 do 10. 8. 2021. Současně byla zveřejněna i 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 Pavel
Přecechtěl byl z jednání řádně omluven.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Cmírala a Romana Mikuláška,
zapisovatelem pak Daniela Březinu. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesenĹ'
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu Tomáše Cmírala a Romana
Mikuláška, zapisovatelem pak 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 nebyl vznesen žádný požadavek na změnu/doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu zasedání.

Návrh usnesenĹ'
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následujícíprogram'6; zasedání roku 2021:
l) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci ,,stavby rodinného domu vC. přli)ojek

elektro, vody, kanalizační a oplocení na pozemku parc. č. 494/12 y k.ú. Zahořany u
Mníšku pod Brdy - změna stavby před dokončením".

2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o umístěni" stavby
Čisovice - přípojka pro č. p. 415 a č. p. 106.

r3) Žádost o vyjádřeník PD přístavba RD č.p. 46.
4) Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (DSO Technické sluŽby Brdy a Hřebeny).
5) Zápis ze 7. zasedáníkontrolního výboru ze dne 16. 6. 2021.
6) Záměr obce č. 4/2021 - odkoupení části pozemku parc. č. 508/Q.v k.ú. Zahořany u Mnišku

pod Brdy.
7) Různé.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O
Pro?raľn zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Zdrželi se O



Bod č, 1/6/2021) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci ,,stavby rodinného domu
vc. přípojek elektro, vody, kanalizační a oplocení na pozemku parč. č. 494/12 v k.ú. Zahořany u
Mníšku pod BrdV - změna stavby před dokončením". Žádost předkládá .
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se žádostí o stanovisko obce
k projektové dokumentaci ,,stavby rodinného domu VC. přípojek elektro, vody, kanalizační a
oplocení na pozemku parč. č. 494/12 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy - změna stavby před
dokončením.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloŽenou Žádostí o vyjádřeníke změně stavby před
dokončením RD na pozemku parč. č. 494/12 v k.ú, Zahořany u Mníšku pod Brdy dle
předloŽené projektové dokumentace a vydává souhlasné stanovisko.

Výsledek hlasování: ' Pro 6
Usnesení Č. 1/6/2021 bylo sch.váleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod Č. 2/6/2021) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
umístění stavbV Čisovice - přípojka pro č. p. 415 a č. p. 106.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem smlouvy předložené

' . o zřízení věcného břemene a smlouvu o umístění stavby čisovice-přípojka
pro č. p. 415 a č. p. 106.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloŽenou smlouvou o budoucísmlouvě o Zřízení
věcného břemene a smlouvou o umístěnístavby Čisovice - přípojka pro č. p. 415 a č. p. 106,
souhlasíšjejím zněním a pověřuje pana starostu jejím podpisem.

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

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 3/6/2021) Žádost o vyiádření k PD přístavba RD č.p. 46.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se žádostí o vyjádření k projektové
dokumentaci přístavba RD č.p. 46 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy.

Návrh usneseni?
, Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloženou žádostío vyjádřeník projéktové dokumentaci

přístavba RD č.p. 46 p k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy a vydává souhlasné stanovisko.

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

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 4/6/2021) Smlouva o vYtvoření dobrovolného svazku obcí (DSO Technické služby
Brdy a Hřebeny). ·
Na červnovém zasedání jsme informovali o změnách odpadové legislativy a jejich dopadech na
ekonomickou situaci. Odpadovou tématiku již druhým rokem intenzivně řešíme na úrovni
celého regionu a na základě mnoha dalších jednání, analýzy odpadového hospodářství
Mníšeckého regionu a ekonomických kalkulací, navrhujeme založení dobrovolného svazku
obcí ,,Technické služby Brdy a Hřebeny". Svazek sdružuje obce v okolí Mníšku pod Brdy a je
zakládán za účelem společné realizace technických služeb pro členské obce v oblasti
odpadového hospodářství. Vlastní činnost společnosti, která bude zajišt'ovat svoz odpadů, by



měla být zahájena v roce 2022. Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k
vyjádření.
Náyrh usnesenĹ'
Zastupitelstvo obce Zahořany souhlasíjako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2 písm. e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p platném Znění, se ZaloŽením dobrovolného svazku obcí
,,Technické sluŽby Brdy a Hřebeny"jehož stanovyjsou přůohou tohoto zápisu, a dále
souhlasíš tím, aby obec Zahořany ve smyslu ust. § 49 zákona Č. 128/2000 Sb. v platném
znění, uzavřela Smlouvu o vytvořenídobrovolného svazku obcí,,Technické služby Brdy a
Hřebeny" y souladu s návrhem, kterýje přílohou zápisu. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo,
Že souhlasí s tím, aby prvními členy předsednictva takto vytvořeného dobrovolného
svazku obcí byly osoby, uvedené v návrhu smlouvy o vytvořenídobrovolného svazku obcí
,,Technické sluŽby Brdy a Hřebeny".

Výsledek hlasování: . Pro 5
Usnescní Č. 4/6/2021 bylo schváleno.

Proti· l Zdrželi se O

Bod č. 5/6/2021) Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru ze dne 16. 6. 2021.
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zápisem ze 7. zasedání kontrolního výboru ZO ze dne
16. 6. 2021 zpracovaný předsedou kontrolního výboru Pavlem Přecechtělem.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem ze 7. zasedáníkontrolního výboru zastupitelstva
obce ze dne 16. 6. 2021 a vzalo jej na vědomí

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

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 6/6/2021) Záměr obce č. 4/2021 - odkoupení části pozemku parč. č. 508/2 v k.ú.
Zahořany u Mníšku pod Brdy.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se žádostí na odkup části pozemku
dle navrhovaného geometrického plánu v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy a jeho následném
scelením s parč. č. 509/2.

Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo se Žádostína odkup části pozemku z majetku obce Zahořany
a v souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, oznamuje záměr

" obce č. 4/2021 - prodej části obecního pozemku parc. č. 508/2 v k.ú. Zahořany u Mnišku pod
Brdy o výměře 77 m2, která sousedíš parcelami parc. č. 508/1, 509/2 a 510/73

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

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 7/6/2021) Různé

a) pojistná událost zámková dlažba (Komwag->Allianz).
b) Dokončení výměny střechy, drobné opravy v podkrovní části a doplnění okapu.
C) Chodník a zastávka (změna PD, posun stávající bus zastávky), konzultace SFDI.
d) Dopravní značení v zatáčce (stanovisko policie ČR).
e) Bolševník , společné řešení s Čisovicemi.
f) Proběhlé sportovní akce (RUM Cup 24.7., Paddle Fest 3 1.7.)
g) Srpnová účast Zahořan v Kytíně na sochařském sympoziu (14-21.8.), socha

Sv. Ludmily, stav finanční veřejné sbírky na ikonu Sv. Ludmily.



h) Ukliďme Zahořany, uklid'me Česko (náhradní podzimní termín 18.9.)???
i) Výkonný výbor sdh Zahořany se rozhodl, že přispěje finanční Částkou 12.000,- KČ

postižené Moravě na účty SDH sborům na nejpostiženějších místech. Dále uděláme i
sbírku mezi členy SDH Zahořany a po konzultaci s HZS Jihomoravského kraje by se
jednalo o jednotky SDH, které to nejvíce potřebují. Rádi bychom tímto oslovili
zastupitelstvo o příspěvek k výše uvedené věci.

j) Svatováclavská alej - představeni záměru, v srpnu vyhlášena
vÝzva SFŽP (sázení stromů, alokace 350 mio. KČ) až do roku 2023.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.

Přílohy zápisu:

l) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace' o konání 6. zasedání 2021 podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Návrh smlouvy o vytvořeni dobrovolného svazku obcí ,,Technické služby Brdy a

Hřebeny"
4) Návrh stanov DSO ,,Technické služby Brdy a Hřebeny"
5) Zápis KV7 ze dne 16. 6. 2021
6) Záměr obce č. 4/2021

Zápis byl vyhotoven dne.' 9. 8. 2021

Zapisovatel.' ... ... '. ..
D niel Březina

^ Ověřovatelé.'

l ,' q
'/'/

Tomáš Cmíral Roman Mikulášek

BE'
starosta obce Zahořany


