
Zápis
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,

konaného dne 13. 12. 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. 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 3. 12. do 13. 12. 2021. Současně byla zveřejněna i na ,,elektronické úřední desce".

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. l) konstatoval,
že přítomno je pět členů zastupitelstva, z celkového počtu sedmi, všech členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Zastupitelé Marie
Rysová a Roman Mikulášek byli z jednání řádně omluveni.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu Tomáše Cmírala a Petra Kučeru,
zapisovatelem pak Daniela Březinu.

Výsledek hlasování: Pro 5
bsneseni bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Schváleni 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 usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následujícíprogram 9. zasedání roku 2021:
l) Rozpočtové opatření Č. 6/2021.
2) Návrhy cen vodného a stoČného na rok 2022.
3) Smlouva DPP s panem
4) Smlouva o zajišťování ajinancování dopravní obsluŽnosti
5) ZaloŽeníDSO Svazková Škola pod Skalkou.
6) Rozpočet 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025.
7) Žádost o souhlas, podporu a dotaci Velké ceny Zahořan (ZAHOŘANYPADDLE FEST).
8) Žádost o podporu a dotaci běžeckých závodů ,,Zahořanská 10".
9) Různé.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Zdrželi se O



Bod č. 1/9/2021) Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpoČtového opatření č. 6/2021, které
zahrnuje změny na straně příjmů i výdajů (zároveň seznámil i s přijatým ro5/2021, které
upravovalo pouze příjmovou stránku).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem, berejej na vědomí a schvaluje rozpoČtové
opatření č. 6/2021 v plném rozsahu.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/9/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 2/9/2021) Návrhy cen vodného a stočného na rok 2022.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhy cen vodného a stočného pro obyvatele obce na
rok 2022. Návrhy předložil ve třech variantách provozovatel vodohospodářského majetku obce
společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany se seznámilo s návrhy cen vodného a stočného na rok 2022 od
společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. a schvaluje pro rok 2022 následující:

· v př0adě ,,vodného" variantu č. 2 = 46,33 KČ/m3 s DPH vodnépro koncové
odběratele na rok 2022 bude vyšší o 6,36 %, konkrétně 2, 77KČ/m3 s DPH. Cena
vodného vC. DPH v roce 2021 byla 43,56 KČ/m3.

· v př0adě ,,stočného" variantu Č. 2 = 51,33 KČ/m3 s DPHstočnépro koncové
odběratele na rok 2022 bude vyšší o 2,09 %, konkrétně 1,06 KČ/m3 s DPH. Cena
stočného vC. DPHv roce 2021 byla 50,27 Kč/m3.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení Č. 2/9/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 3/9/2021) Smlouva DPP s panem
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s navrhovanou Smlouvou o provedení práce na rok
2022 s v rozmezí max. 300h/rok v sazbě 200Kč/h. Zastupitel
před hlasováním oznámil, že může být ve střetu zájmů.

Návrh usnesenĹ'
Zastupitelstvo obce souhlasíš uzavřením Dohody o provedenípráce na
rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 3/9/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se l

Bod č. 4/9/2021) Smlouva o zajišťování a financování dopravtií obslužnosti.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s obdrženým návrhem Smlouvy o zajišťování a
financování dopravní obslužnosti na nové období (od 2022 dále). Smlouvu předkládá IDSK (za
str. kraj), vC. příloh (standardy DO, kalkulace pro obce).



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o zajišťování a jinancování dopravní
obsluŽnosti mezi St: krajem (IČO: 70891095) a obcíZahořany (IČO: 00640778) a deleguje
pana starostu kjejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení Č. 4/9/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod Č. 5/9/2021) Založení DSO Svazková škola pod Skalkou.
Zastupitelstvu obce je předkládán návrh na vytvoření dobrovolného svazku obcí za účelem
společné realizace svazkové základní školy (viz. Smlouva o vytvoření DSO Svazková škola
pod Skalkou a Příloha č. 1 Stanovy DSO Svazková škola pod Skalkou), ve kterém je obec
Zahořany jedním ze zakládajících členů.

Podle nedávno zpracované demografické studie chybí v mníšeckého regionu v současnosti cca
400 míst v základním školství a tento deficit bude narůstat až na cca 600 chybějících míst v
průběhu příštích let. Jedná se o dlouhodobě známý trend - během posledních let se kapacita
základních škol v regionu navyšovala již několikrát a všechna provizorní řešení k navýšení
kapacity byla vyčerpána. Vybudování svazkové školy s podporou dotace z MŠMT (85%
uznatelných nákladů) je koncepční a v tuto chvíli finančně nejefektivnější řešení pro zajištění
narůstající poptávky po místech pro základní vzdělávání v mníšeckém regionu. MŠMT
podporuje výstavbu svazkových škol s min. počtem 540 žáků a v současné době poskytuje
dotaci na výstavbu místa pro jednoho žáka v hodnotě 800 tisíc korun. Investiční odbor MŠMT
byl o našem záměru informován a bude nutné s ním průběžně komunikovat o vývoji projektu.
Pro financování projektu bude kromě dotace MŠMT nutné získat prostředky i z jiných
dotačních titulů, příspěvků obcí a pravděpodobně i z úvěru.

V regionu jsou jen dvě obce, které mají ve svém územním plánu pozemky určené pro výstavbu
školy- Kytín a Mníšek. Vzhledem k lepší dopravní dostupnosti byl zvolen Mníšek (v případě
varianty Kytín by několik obcí od zářném odstoupilo). V současné době probíhají jednání s
římskokatolickou církví o Částečné směně a odkupu pozemků za garážemi na Starém sídlišti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany se z důvodu nízkého počtu přítomných zastupitelů a
nedostatečného mnoŽství informací rozhodlo tento bod odložit na příští zastupitelstvo, které
bude svoláno dle potřeby, resp. po zajištění doplňujících informací

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení Č. 5/9/2021 bvlo schváleno.

U

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 6/9/2021) Rozpočet 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce detailně s návrhem ronočtu na rok 2022 a návrhem
střednědobého výhledu řo@očtu na období 2022-2024.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpoČtu na rok 2022, projednalo ho a souhlasí
s rozpočtem na rok 2022 ve jýši příjmů 4.417.212 kč a ýdaji obce ve výši 6.450.186 Kč, který
jepřijatjako schodkořý. Dej/icit rozpoČtu ve jýši 2.032.974 KČ budejinancován z přebytků
hospodařenípředchozích let.

Závaznými ukazateli ro<počtu pro rok 2022 budou paragratj'.



Dále zastupitelstvo projednalo i ,,Návrh střednědobého výhledu rozpoČtu na období 2023-
2025" a souhlasíse střednědobým výhledem rozpočtu na období2023-2025.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení Č. 6/9/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 7/9/2021) Žádost o souhlas, podporu a dotaci Velké ceny Zahořan (ZAHOŘANY
PADDLE FEST).
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se žádostí ,
s.r.o. a záměrem uspořádání akce ,,Velká cena Zahořan v paddleboardingu - ZAHOŘANY
PADDLE FEST" v termínu 25. 6. 2022.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany souhlasíš vyhověním Žádosti v plném rozsahu, konkrétně:

1. s moŽnostíkonání akce dne 25. června 2022 na katastru a pozemcích obce Zahořany,
2. s poŽadovanou materiální podporou ze strany obce (bezplatný pronájem pozemků a

mobiliáře v majetku obce, lavičky, stoly, přk'ojka el. energie, zapůjčení zvukové
aparatury, propagace na stránkách obce, propagace v Zahořanských listech, zajištění
mobilních WC, zdroj a přípojka vody, zdravotnísluŽba, odpadové nádoby),

3. s jinanční podporou z rozpočtu obce ve výši 15.000,- CZK (materiální a technické
zajištění - paddleboardy, příslušenství, bójAy, propagace, odborný dohled,
instruktoři).

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 7/9/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 8/9/2021) Žádost o podporu a dotaci běžeckých závodů .,Zahořanská 10".
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se žádostí ohledně
pořádání 4. ročníku běžeckých závodů ,,Zahořanská 10", kte'ý je naplánován na sobotu dne
21. 5. 2022. Běžecký závod bude součástí seriálu závodů Brdský pohár.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany souhlasí s vyhověním žádosti v plném rozsahu, konkrétně:

l. s moŽností konání akce dne 21. května 2022 na katastru a pozemcích obce Zahořany,
2. s poŽadovanou materiální podporou ze strany obce (bezplatný pronájem pozemků a

mobiliáře v majetku obce, laviČky, stoly, přl>ojka el. energie, zapůjčení zvukové
aparatuiy, propagace na stránkách obce, propagace y Zahořansky"ch listech, atd.),

3. s j/inanční podporou z rož;počtu obce ve výši 10.000,- CZK (materiální a technické
zajištění- časomíra, dětské závody, medaile a poháry, občerstvenípro závodníky).

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8/9/2021 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se O

Bod č. 9/9/2021) Různé

a) Chodník a zastávka (aktuální stav projednávání a stanovisek dotčených orgánů).
b) Vánoční kaplička (vzhledem k nouzovému stavu a opatřením ZRUŠENA).
C) Realizace výměny hydrantu (VAK Beroun).
d) Objednávka nových dopravních značek (P. Kučera).
e) Technické služby a BOS (nové známky, výběrové řízení).
g Znalecký posudek na cenu pozemků pro prodej
g) Zaměření a posun cesty u Koláře .



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.

Přílohy zápisu:

l) Prezenční listina.
2) Zveřejněná informace o konání 9. zasedání 2021 podle § 93 odst. l zákona o obcích.
3) Rozpočtové opatření č. 5/2021.
4) Rozpočtové opatření č. 6/2021.
5) Rozpočet na rok 2022.
6) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025.

Zápis byl vyhotoven dne.' 13. 12. 2021
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