Zápis
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,
konaného dne 3.1.2011, 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 22.12.2010 do 3.1.2011. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno
je šest členů zastupitelstva (R. Mikulášek omluven), z celkového počtu sedmi všech členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Pavla Přecechtěla a p. Romana Švestku,
zapisovatelem p. Petra Pečeného, členy návrhové komise p. Zdeňka Zavazala a p. Jiřího
Medřického. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Přecechtěla a p. Romana
Švestku, zapisovatele p. Petra Pečeného, členy návrhové komise p. Zdeňka Zavazala a p.
Jiřího Medřického.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následující program 3. zasedání:
1) Schválení inventarizační komise za rok 2010
2) Schválení rozpočtového opatření č.3
3) Projednání žádosti Energonu Dobříš
4) Projednání žádosti paní Janáčové , parcela č.499/14
5) Projednání žádosti paní Janáčové parcela č.499/6
6) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 1) Inventarizační komise
Předsedající seznámil přítomné s návrhem členů inventarizační komise na rok 2010. Návrh je
přílohou zápisu.K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Schválení inventarizační komise pro rok 2010 ve složení předseda Inventarizační komise
Pavel Přecechtěl, členové Bohuslava Bartošová a Radka Králová.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.3 pro rok 2010.
Rozpočtové opatření č.3 je přílohou zápisu. K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné
připomínky
Návrh usnesení:
Schválení předloženého rozpočtového opatření č.3 pro rok 2010
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) Žádost Energonu Dobříš
Předsedající přečetl žádost firmy Energon Dobříš s.r.o. o souhlas s projektem stavby a
následnou realizací elektrické přípojky a žádostí o možný vstup na pozemek p.č.396/3 v k.ú
Zahořany.K žádosti byly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí za podmínek, že nedojde k poškození vodovodní a
kanalizační přípojky na pozemcích p.č.33/2, 35, 41/6 a 396/3.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) Paní Janáčová-stavba studny na parcele č.499/14

Předsedající přečetl žádost paní Janáčové o souhlas se stavbou studny k územnímu a
stavebnímu řízení na parcele č.499/14 investora MUDr. Karla Kobese dle přiložené
dokumentace.K návrhu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se žádostí paní Janáčové se stavbou studny na pozemku č.
499/14 investora MUDr.Karla Kobese..
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Paní Janáčová-stavba studny na parcele č.499/6
Předsedající přečetl žádost paní Janáčové o souhlas se stavbou studny k územnímu a
stavebnímu řízení na parcele č.499/6 investora Ing. Romana Mikuláška dle přiložené
dokumentace. K návrhu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se žádostí paní Janáčové se stavbou studny na pozemku č.
499/6 investora Ing.Romana Mikuláška.
.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod 6) Diskuse
Předsedající seznámil přítomné s termínem příštího zasedání zastupitelstva, které se bude
konat dne 7.2.2011.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým termínem zasedání zastupitelstva
.
Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Složení Inventarizační komise
Rozpočtové opatření č.3 na rok 2010
Zveřejněná informace o konání 3. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.

Zápis byl vyhotoven dne : 3. 1. 2011

Zapisovatelka: Petr Pečený

Ověřovatelé:

……………………………….
Roman Švestka

……………………………….
Pavel Přecechtěl

…………………………………….
Jiří POKORA
starosta Obce Zahořany

