Zápis
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,
konaného dne 3. 2. 2020, od 18:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Zahořany
Zahájeni zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Zahořany (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00
hodin starostou obce Romanem Mikuláškem, 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 znčni. 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 27. l. 2020 do 4. 2. 2020. Současně byla zveřejněna 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 je omluven.
Předsedající dále konstatoval, že úkoly, vyplývající z předchozích zasedání zastupitelstva, byly
splněny komě bodu 8/12/2019 (podpis darovací smlouvy - převod pozemku).
.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Nepraše a Tomáše Cmírala, zapisovatelem pak
Daniela Březinu. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usne,senĹ"
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli Zápisu Petra Nepraše a Tomáše Cmírala,
zapisovaielem p. Daniela Březinu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

Pro

6

Proti O

Zdrželi se

O

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K návrhu programu byl místostarostou obce vznesen požadavek na doplnění bodu
č. 3 (s novou informací jsme byly seznámeni až 29.1.2020 po konání zastupitelstva
Středočeského kraje). Starosta obce dal hlasovat o návrhu doplněného programu zasedání.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následuji"cíprogram 2. zasedáníroku 2020:
l) Schválení "Darovacísmlouvy" - bezplatný převod pozemku parc. Č. 292 y k.ú. Zahořany
u Mníšku pod Brdy. Smlouvu předkládá pan
2) Pro/ednánípřeúčtovánínákladů majitelům nemovitostí, kteříse připojína obecníhlavní
řád vodovodu a kanalizace.
3) ScÁtválení veře/noprávnísmlouvy o poskytnutídotace ze Středočeského Fondu obnovy
venkova (dotace na dětské hřiště).
4) Různé '
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti O
Pro?raln zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Zdrželi se

O

Bod č. 1/2/2020)
Schválení "Darovací smlouvy" - bezplatný převod pozemku parc. č. 292
v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy. Smlouvu předkládá
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zněním darovací smlouvy na bezúplatný převod
vlastnického práva k pozemku parč. č. 292 (trvalý travní porost, výměra 133 m2) mezi obcí a
. Zajištění podání návrhu na vklad do katastru je ponecháno na obci,
která zaplatí i příslušný správní poplatek za vklad vlastnického práva k nemovitosti v katastru.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním darovacísmlouvy mezi obcíZahořany a
, o bezplatném převodu pozemku parc. Č. 292 (druh trvalý travníporost),
souhlasíšjejím zněním a pověřuje pana starostu k jejímu pQdpisu.
Výsledek hlasování:
Pro
6
(Jsnesení Č. 1/2/2020 bvlo schváleno.

"

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 2/2/2020)
Projednání přeúčtování nákladů majitelům nemovitostí, kteří se připojí na
obecní hlavní řád vodovodu a kanalizace.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem, aby byly náklady na připojení k hlavnímu
řadu vodovodu a kanalizace, které obec zaplatí, přeúčtovány v plně výši majitelům příslušných
nemovitostí.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby byly náklady na připojeník obecnímu vodovodu a
kanalizaci přeúčtovány v plné výši majitelům příslušných nemovitostL
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usneseni Č. 2/2/2020 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 3/2/2020)
Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskVtnutí dotace ze Středočeského
Fondu obňovY venkova (dotace na dětské hřiště).
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s navrhovanou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí
dotace se Středočeským krajem ohledně dotace na dětské hřiště před budovou obecního úřadu.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo s navrhovanou veřejnoprávnísmlouvou o poskytnutí dotace,
mezi Středočeským krajem (IČ 70891095) a obcíZahořany (IČ 00640778), souhlasís jejím
zněním a deleguje pana starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 4/2/2020) Různé

a) Uzemní plán - aktuální situace.
b) Aktuální stav poplatků (KO).
C) ČEZ - překládka kabelů do země v části obce (likvidace stávajících sloupů,
rekonstrukce veřejného osvětlení (plus projekt a stavební řízení).
d) Mimořádný dar obci na děti a mládež.
e) Oprava oplocení u OÚ.
D Oprava požárních nádrží - projekt, provedení (první informace).

g)
h)
i)
j)

Obecní rozhlas - varianty.
Výsledky zkušební sondy stropu sálu OÚ.
Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Zahořany.
Plán akcí 2020, ples SK Zahořany, dětské maškarní (rozpočet a termín), májová
pobožnost
k) Písemná žádost (dopis) od
.
l) Úprava plochy pro druhý kontejner na bioodpad
m) Cesta od rybníka k rodinným domům

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.

·

L

·

W

Přílohy zápisu:

l) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konáni 2. zasedání 2020 podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.

Zápis byl vyhotoven dne.' 3. 2. 2020
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