Zápis
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,
konaného dne 8. 3. 2021, od 18:00 hodin
na sále OÚ Zahořany
Zahájení 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. 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 1.3.2021 do 9.3.2021. 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 jjočtu 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 Petra Kučeru a Petra Nepraše, zapisovatelem pak
Daniela Březinu. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu Petra Kučeru a Petra Nepraše,
zapisovatelem 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 nebyl vznesen žádný požadavek na změnu/doplnění. Starosta
obce dal hlasovat o návrhu programu zasedání.
Návrh usneseni?
^Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následu/ícíprogram 2. zasedáníroku 2021:
l) ZáUrečný účet obce Zahořany za rok 2020.
2) Schválení účetnízávěrky za rok 2020.
3) Žádost o vyjádření obce k Záměru novostavby skladu zahradního nářadí a letní herny na
parč. č. 515/4 v k.ú. Zahořany u Mnišku pod Brdy. Žádost předkládá
4) Žádost o vyjádřeni" obce k záměru projektu ,,Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD vč.
opiocení a přl>ojky, na parc. č. 303/4, 303/5, v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy".
Zádost předkládá
S) Oznámení výsledku hodnotící komise a schválení"výběru zhotovitele u zakázky ,, Výměna
střešníkrytiny budovy OÚZahořany, Cp. 58".
6) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro akci "Čisovice přípojka pro č.p. 415 a
Č. p.106". Dotčeným pozemkem je 559/15 y k.ú. Zahořany u Mnišku pod Brdy. Žádost
předkládá
.
7) Různé.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti O
I'rogram zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Zdrželi se

O

Bod č. 1/2/2021)
Závěrečný účet obce ZahořanY za rok 2020.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Závěrečného účtu obce Zahořany za rok
2020, včetně závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ze strany
Středočeského kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasíš celoročním hospodařením obce za rok 2020 a schvaluje
Závěrečný účet obce Zahořany Za rok 2020, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro
6
['snesení Č. 1/2/2021 bvlo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 2/2/2021)
Schválení účetní závěrky za rok 2020.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s potřebou oddělení schvalovaných usnesení
závěrečného účtu a účetní závěrky z důvodu odlišných.právních norem a odlišných dokladů pro
jejich vytvoření.
Návrh usneseni?
' Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje účetnízávěrku Za rok 2020.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usncscní Č. 2/2/2021 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 3/2/2021)
Žádost o vyjádření obce k záměru novostavby skladu zahradního nářadí a
letní herny na parč. č. 515/4 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdv. Žádost předkládá
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s žádostí
o vyjádření obce se stavebním
záměrem novostavby skladu zahradního nářadí a letní herny.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce souhlasíš umístěním novostavby skladu zahradního nářadí a letníherny
na pozemku parc. č. 515/4 y k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy dle předloŽeného
projektového záměru při dodrženíplatných stavebních předpisů.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 3/2/2021 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 4/2/2021)
Žádost o vYjádření obce k záměru projektu ,,Přístavba, nástavba a
stavební úpravy RD vC. oplocení a přípojky, na parc. č. 303/4, 303/5, v k.ú. Zahořany u Mníšku
pod Brdy". Žádost předkládá
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s žádostí
o vyjádření obce se stavebním
záměrem přístavby, nástavby a stavebních úprav RD vC. oplocení a přípojky, na parč. č. 303/4,
303/5, v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce souhlasíse záměrem projektu' ,,Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD
vč. oplocenía přípojky, na parč. č. 303/4, 303/5, v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy" dle
předložené projektové dokumentace při dodrženíplatných stavebních předpisů.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 4/2/2021 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 5/2/2021)
Oznámení výsledku hodnoticí komise a schválení výběru zhotovitele u
zakázky ,,Výměna střešní krytiny budovy OÚ Zahořany, Cp. 58"
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu ,,Výměna střešní krytiny budovy OÚ Zahořany, Cp. 58", na kterém se shodla
hodnoticí komise na svém zasedání dne 1. 3. 2021 viz přiložený zápis.
Návrh usnesení'
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomízápis hodnotící komise k veřejné zakázce malého
rozsahu a souhlasíš doporučením vítězné nabídky pro zakázku ,,výměna střešní krytiny
budovy OÚZahořany, Cp. 58".
Zároveň zastupitelstvo deleguje pana starostu k uzavřenísmlouvy o dílo s vítězným
uchazečem,
.
Pokud se během realizace di7a objevískutečnosti vyžadující vícepráce nad rámec smlouvy o
dílo (např. poškození krovu, kteréje zjistitelné aŽ po odkrytístávající krytiny), bude jejich
proplacenínejprve schváleno zastupiteli a to přl>adně i korespondenčním způsobem (maily).
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení Č. 5/2/2021 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 6/2/2021)
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro akci "Čisovice přípojka pro č.p. 415 a č. p.106". Dotčeným pozemkem je 559/15 v k.ú. Zahořany u Mníšku
pod Brdy. Žádost předkládá
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se žádostí
.o
vyjádření obce k projektové dokumentaci pro akci "Čisovice - přípojka pro č.p. 415 a č. p.106".
Dotčeným pozemkem je parč. č. 559/15, v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy.
,
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce souhlasíš kladným vyjádřením k této projektové dokumentaci.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení Č. 6/2/2021 bylo schváleno.

" Bod č. 7/2/2021)
a)
b)
c)
d)

Proti O

Zdrželi se

O

Různé

Koše na psí výkaly
Komíny (revize)
,
Projekt k chodníku pod školou (žádost o UR/SP)
Zrušení maSkami i hasičské zábavy (v termínech 13. a 20. 3. 2021), Uklid'me Česko,

uklid'me Zahořany 2021 (v termínu 27. 3. 2021)
e) 10.000 koků akce
D Platby za autobus 488
"
g) Pamětní mince a další propagační (dárkové) předměty

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.
Přílohy zápisu:

'

l) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 2. zasedání 2021 podle § 93 odst. l zákona o obcích.

Zápis byl vyhotoven dne.' 8. 3. 2021
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starosta obce Zahořany

