Zápis
z 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,
konaného dne 8.4.2013, od 19,00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Zahořany
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Zahořany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00
hodin starostou obce Jiřím Pokorou, 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 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 1.4.2013 do 8.4.2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva, z celkového počtu sedmi, všech členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Pan
Roman Švestka je omluven a Petra Pečený se dostavil se zpožděním 15 minut a neúčastnil se
hlasování v bodu č.1/5/2013.
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Karla Lešnera a p.Vladimíra Chudáčka,
zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p.Jiřího Medřického. K návrhu
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu p.Karla Lešnera a p.Vladimíra
Chudáčka, zapisovatelem p.Pavla Přecechtěla, členem návrhové komise p.Jiřího
Medřického.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následující program 5. zasedání:
1) Žádost pana Davida Šlechty na dělení pozemků a přístupové cesty a výstavbu
kanalizačního a vodovodního řadu na pozemcích č.516/1, 516/2, 515/4 a 515/5 v k.ú.
Zahořan dle podmínky zastupitelstva obce.
2) Žádost o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro projekt stavby IV 12-6010779S569, Zahořany, kNN pro p.č.59 v k.ú.Zahořany.
3) Žádost pana Romana Housky s uložením přívodního kabelu el. energie na obecním
pozemku č.par.156/1 a č.216 v k.ú.Zahořany u Mníšku pod Brdy.
4) Žádost paní Ireny Vačkářové na ukončení hostinské činnosti v obci Zahořany a
ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor hostince " U Pepíčka" k 1.5.2013
dohodou.
5) Různé
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se
0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Zastupitel pan Pečený dorazil na zastupitelstvo a přidal se k hlasování jednotlivých bodů.
Bod č.1/5/2013) Žádost pana Šlechty
Předsedající seznámil s žádostí pana Davida Šlechty na dělení pozemků a přístupové cesty a
výstavbu kanalizačního a vodovodního řadu na pozemcích č.516/1, 516/2, 515/4 a 515/5 v
k.ú. Zahořany dle podmínky zastupitelstva na velikost nově vytvořených pozemků o
minimální velikosti 1300m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí pana Davida Šlechty a souhlasí s navrženým
dělením pozemků ze strany žadatele. Ze strany žadatele došlo k dodržení podmínky
minimální rozlohy 1300m2 pro nově vznikající pozemky v k.ú. Zahořany.
Dále souhlasí s výstavbou kanalizačního a vodovodního řadu na pozemcích č.516/1, 516/2,
515/4 a 515/5 v k.ú. Zahořany za předpokladu , že provozovatel vodovodního řadu VAK
Beroun a.s. potvrdí, že je možné bez jakýchkoliv dalších úprav součastného vodovodního
řadu v Zahořanech možné zajištění dostatečného tlaku vody a dále za podmínky, že pan
Šlechta splní veškeré technické parametry požadované od VAK Beroun a.s a podmínky
vodoprávního řízení.
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s vybudováním přízemního rodinného domu s menším
sklonem střechy cca 15 stupňů oproti požadavku specifikovaném v ÚP obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s převzetím zkolaudovaného díla kanalizačního a vodovodního
řadu na pozemcích č.516/1, 516/2, 515/4 a 515/5 v k.ú. Zahořany do svého vlastnictví.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/5/2013 bylo schváleno.

Bod č.2/5/2013) Žádost fy.SNARK o podpis smlouvy věcného břemene
Předsedající seznámil s žádostí o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro projekt
stavby IV 12-6010779-S569, Zahořany, kNN pro p.č.59 v k.ú.Zahořany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí fy.SNARK o podpis smlouvy o zřízení věcného
břemene pro projekt stavby IV12-6010779-S569, Zahořany, kNN pro p.č.59 v k.ú.Zahořany
a deleguje pana starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/5/2013 bylo schváleno.

Bod č.3/5/2013) Žádost pana Romana Housky.
Předsedající seznámil s žádostí pana Romana Housky s uložením přívodního kabelu
elektrické energie na obecním pozemku č.par.156/1 a č.216 v k.ú.Zahořany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem na realizaci stavby uložení přívodního kabelu
elektrické energie na obecním pozemku č.par.156/1 a č.216 a žádá o podrobnější technický
nákres a specifikaci stavby.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/5/2013 bylo schváleno.

Bod č.4/5/2013) Žádost paní Vačkářové
Předsedající seznámil s žádostí paní Ireny Vačkářové na ukončení hostinské činnosti v obci
Zahořany a ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor hostince " U Pepíčka" k
31.květnu 2013 dohodou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením hostinské činnosti v obci Zahořany a předčasným
ukončením smlouvy o pronájmu nebytových prostor hostince " U Pepíčka" k 31.květnu
2013 a deleguje pana starostu k přípravě smlouvy o ukončení smluvního vztahu dohodou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/5/2013 bylo schváleno.

Bod č.5/5/2013) Různé
Předsedající seznámil s termínem dalšího zasedání ZO Zahořany dne 20.5.2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s termínem zastupitelstva obce Zahořany dne 20.5.2013
Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/5/2013 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 5. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.

Zápis byl vyhotoven dne : 8.4.2013

Zapisovatel: ……………………………….
Pavel Přecechtěl

Ověřovatelé:

……………………………….
Petr Pečený

……………………………….
Vladimír Chudáček

………………………………
Jiří POKORA
starosta obce Zahořany

