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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 8/2015 
            ze schůze obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se konala 

v pondělí 10.8.2015 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

Přítomno:       4 členové  OZ  

  6 občanů 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva. 

Zasedání OZ bylo zahájeno v 19,30 starostou Jindřichem Kellnerem. Informace podle § 93 

odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce OÚ Běhařov zveřejněna v souladu se zákonem 

po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.8.2015 do 10.8.2015 Současně byla zveřejněna na 

elektronické úřední desce. 

Starosta dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové OZ z celkového počtu 5, takže OZ je 

usnášení schopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Starosta obce navrhl zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele pana Viliama 

Stančíka a Luboše Tomana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním 

dal starosta možnost se vyjádřit přítomným občanům. 

Návrh usnesení: 

OZ obce Běhařov určuje zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele pana Viliama 

Stančíka a Luboše Tomana. 

Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 47 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebylo 

připomínek. Starosta dal hlasovat o takto navrženém programu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje následující program zasedání: 

 

Program:  1. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na  

                        zateplení multifunkční budovy OÚ Běhařov. 

                    2. Projednání a schválení záměru prodeje části pozemku v kú.  

                        Úborsko panu Stradějovi Úborsko 26 

                    3. Projednání a schválení smlouvy o výkonu technického dozoru  

                        investora     

                    4. Projednání a schválení Závěrečného účtu Dobrovolného     

                        svazku obcí kdyňsko za rok 2014 

                            
 Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

 Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0.  
 Usnesení č. 48 bylo schváleno.        
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1. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na  

zateplení multifunkční budovy OÚ Běhařov. 

 
            Starosta obce seznámil občany s protokolem o druhém jednání hodnotící komise, 

který je přílohou tohoto zápisu. Jedná se o výběrové řízení na zateplení multifunkční budovy 

OÚ Běhařov. Z tohoto výběrového řízení vyšel vítězně ing. Rostislav Palát, starosta seznámil 

přítomné s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, kopie je rovněž přílohou tohoto 

zápisu. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje firmu ing. Rostislav Palát, který vzešel jako 

vítěz z výběrového řízení, jako dodavatele veřejné zakázky „Zateplení multifunkčního objektu 

v Běhařově“.   

 

Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 49 bylo schváleno. 

 

2. Projednání a schválení záměru prodeje části pozemku v kú.  

    Úborsko panu Stradějovi Úborsko 26 
Starosta obce seznámil občany s tím, že pan Straděj z Úborska má zájem o koupi části 

pozemku č. 41 v kú Úborsko. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce dne 14.5.2015 a 

sejmut dne 3.6.2015. 

Velikost pozemku, o který se jedná, bude zaměřen na náklady kupujícího a u geodetického 

zaměření části pozemku bude přítomen člen obecního zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje prodej části pozemku panu Stradějovi, Úborsko 

č.p. 26 při dodržení dohodnutých podmínek. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 50 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Projednání a schválení smlouvy o výkonu technického dozoru  

    investora     
Starosta obce Běhařov seznámil občany se smlouvou o výkonu technického dozoru investora 

mezi obcí Běhařov a Jiřím Bohůnkem – firma INSTAV. 

Jedná se o dozor na akci „Zateplení multifunkčního objektu v Běhařově č.p. 48.“ 

 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje se smlouvu o výkonu technického dozoru 

investora mezi obcí Běhařov a Jiřím Bohůnkem – firma INSTAV. 

 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 51 bylo schváleno. 
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4. Projednání a schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí 

Kdyňsko za rok 2014 

 
 

Starosta obce seznámil občany se závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za 

rok 2014.  

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku 

obcí Kdyňsko za rok 2014. 

Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 52 bylo schváleno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin.      

 

 

 

 

Zapsal: Stanislav Kubíček………………….. 

 

 

Zápis ověřili: Viliam Stančík ……………….                             

 

 

                       Luboš Toman………………… 

 

 


