Zápis
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahořany,
konaného dne 5. 10. 2020, 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 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 25. 9. 2020 do 6. 10. 2020. 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 počtu sedmi, všech členů zastupitelstva,
' takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Zastupitel Petr Kučera
se řádně omluvil.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ovčřovateli zápisu Petra Nepraše a Pavla Přecechtěla, zapisovatelem
pak Daniela Březinu. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany určuje ověřovateli zápisu Petra Nepraše a Pavla Přecechtěla
zapisovatelem p. Daniela Březinu.
Výsledek hlasování:
Usnesení bvlo 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 požadavek na úpravu či doplnění. Starosta
obce dal hlasovat o návrhu programu zasedání.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce Zahořany schvaluje následu/ícíprogram 8. zasedáníroku 2020:
l) Smlouva o bezúplatném převodu majetku (hasičského vozíku) na SH ČMS - SDH
Mníšek pod Brdy. Smlouvu předkládá SDH Zahořany.
2) Darovacísmlouva o beylatném převodu vlastnického práva k pozemku parč. č. 104/4 v
k.ú. Zahořany u Mnišku pod Brdy. Smlouvu předkládá
.
3) Darovacísmlouva o převodu vodovodního řadu a splaškové kanalizace na pozemcích
parc. č. 103/1, 103/10 a 104/4 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy. Smlouvu předkládá
.
4) Projednánínabídky na odbahnění dvou poŽárních nádrŽí y Zahořanech. Nabídku
předkládá
.
5) Smlouva o nájmu hrobového místa, uzavřená podle § 25 zákona č. 193/201 7 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve zněnízákona č. 479/2001 Sb. (dále jen
zákon). Smlouvu předkládá Město Mníšek pod Brdy.
6) Různé

Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti O
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Zdrželi se

O

Bod č. 1/8/2020)
Smlouva o bezúplatném převodu majetku (hasičského vozíku) na SH
ČMS - SDH Mníšek pod Brdy. Smlouvu předkládá SDH Zahořany.
Předsedající předal slovo zastupiteli Tomáši Cmíralovi, aby seznámil zastupitelstvo obce se
zněním darovací smlouvy na bezúplatný převod vlastnického práva k hasičskému vozíku na SEl
ČMS - SDH Mníšek pod Brdy.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním smlouvy mezi obcíZahořany (IČ 00640778) a SH
ČMS - SDHMníšek pod Brdy (IČ 631109379), o bezúplatném převodu vlastnického práva
k trvale nepotřebnému hasičskému vozíku (přívěs pro PPS 12, rok výroby /991, RZ nemá, výr.
číslo podvozku: 0452, výr. číslo karoserie.' 2898. Nedílnou součástí.je zelená karta č.
CZ/0034/3903514993), souhlasísjejím zněním a pověřuje pana starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení Č. 1/8/2020 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 2/8/2020)
Darovací smlouva o bezplatném převodu vlastnického práva k pozemku
parč. č. 104/4 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy. Smlouvu předkládá M. a M, P.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zněním darovací smlouvy mezi obcí Zahořany a
, o bezplatném převodu vlastnického
práva k pozemku parč. č. 104/4 o výměře 305 m2 (trvalý travní porost) zapsaný na LV 810.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním darovací smlouvy mezi obcí Zahořany (IČ
, o bezplatném převodu
00640778) a
vlastnického práva k pozemku parc. Č. 104/4 (LV 810), souhlasí s jejím zněním a pověřuje
pana starostu k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení Č. 2/8/2020 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 3/8/2020)
Darovací smlouva o převodu vodovodního řadu a splaškové kanalizace
na pozemcích parč. č. 103/1, 103/10 a 104/4 v k.ú. Zahořanv u Mníšku pod BrdV. Smlouvu
předkládá
.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zněním darovací smlouvy na převod vodovodního
řadu a stoku splaškové kanalizace v celkové délce 158 m, resp. 161 m, nacházející se na
pozemcích 103/1, 103/10 a 104/4 v k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy. Technická specifikace je
uvedena v kolaudačním souhlasu vydaném Městským úřadem Černošice, Odborem životního
prostředí, oddělením vodního hospodářství dne 11. 9. 2012, který je přílohou této smlouvy.
Návrh usneseni?

V

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním darovacísmlouvy mezi obcíZahořany (IC
00640778) a
o převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu a stoku splaškové
kanalizace v celkové délce 158 m, resp. 161 m, nacházejícíse na pozemcích 103/1, 103/10 a
104/4 v k.ú. Zahořany u Mnišku pod Brdy, souhlasíš jejím zněním a pověřuje pana starostu
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti O

Zdrželi se

O

Usnesení Č. 3/8/2020 bylo schváleno.

Bod č. 4/8/2020)
Projednání nabídky na odbahnění dvou požárních nádrží v Zahořanech.
Nabídku předkládá
.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou od
, se kterou
obec již delší dobu spolupracuje, na odbahnění dvou požárních nádrží v intravilánu obce.
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloŽenou nabídkou a souhlasíš navrhovanou cenou za
odbahněníobou poŽárních nádrŽí Cena za odbahnění a ostatnísouvhejícípráce nepřesáhne
200.000 KČ. Současně pověřuje pana starostu k objednání zmíněných pracíod uvedeného
zhotovitele.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení Č. 4/8/2020 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 5/8/2020)
Smlouva o nájmu hrobového místa, uzavřená podle § 25 zákona č.
193/2017 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.
(dále jen zákon). Smlouvu předkládá Město Mníšek pod Brdy.
. Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zněním smlouvy o nájmu hrobového místa,
uzavřené podle § 25 zákona č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen zákon).
Návrh usneseni?
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí
Zahořany (IČ 00640778) a městem Mníšek pod Brdy (IČ 00242748), souhlasíš jejím zněním
a pověřuje pana starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 5/8/2020 bylo schváleno.
,

Proti O

Zdrželi se

O

Bod č. 6/8/2020) Různé

a)
b)
C)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Ořezání stromů na pozemku 157/3.
Smlouva o zajištěni a provozování veřejného pohřebiště.
Uklid'me Česko (průběh), zrušení dalších vnitřních akcí (maškarní).
MAS Hřebeny - standardizace v NS MAS.
SOMR - schválení memoranda o spolupráci na projektu bioplynové stanice.
Termín akce Zahořanská 10 2021.
Termín akce Velká cena Zahořan v Paddleboardingu 2021.
Profesionální kapela na akci Zahořanská kaplička 2020.
Objednání oltářního stolku do Zahořanské kapličky (nabídka předána dnes na úřadě).
Možnost zadání vypracování projektu na rekonstrukci hřiště na nohejbal na víceúčelové
sportovní hřiště (volejbal, nohejbal, tenis, košíková, malá kopaná).
Oprava veřejného osvětlení.
Rozbor rybniční vody.
RO3 - listopad (voda, MŠ, byt, veřejné osvětlení).
chodník v lokalitě pod školou (zaměření) - projekt.

předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:30 hodin.
Přílohy zápisu:

l) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 8. zasedání 2020 podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.

Zápis byl vyhotoven dne.' 5. 10. 2020
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