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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 10/2015 
            ze schůze obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se konala 

v pondělí 18.12.2015 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

Přítomno:       5 členů  OZ  

  22 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 10.12.2015 do 18.12.2015 Současně byla zveřejněna na 

elektronické úřední desce. 

Starosta dále konstatoval, že je přítomno 5 členů 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 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 60  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 navýšení poplatku za odpady 

                        z původních 480,-  na 500,- CZK od 1.1.2016 

                    2. Projednání a schválení „Návrhu rozpočtu obecního úřadu  

                        Běhařov na r. 2016. 

                    3. Projednání a schválení rozpočtových změn č. 3/2015 

                    4. Diskuse 

 

 
Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

Výsledek hlasování:  Pro 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0.  
Usnesení č. 61 bylo schváleno.     
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1. Projednání a schválení navýšení poplatku za odpady 

    z původních 480,-  na 500,- CZK od 1.1.2016 
Starosta obce seznámil občany s kalkulací nákladů na odpady z roku 2014 a konstatoval, že 

obec Běhařov dotuje odpady částkou 37 968,- CZK. Z tohoto důvodu přistupuje ke zdražení 

poplatku za odpady od občanů z částky 480,- na 500,- CZK. Kalkulace je součástí tohoto 

zápisu. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje zdražení poplatku za odpady od občanů 

z částky 480,- na 500,- CZK. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 62 bylo schváleno. 

 

 

2. Projednání a schválení „Návrhu rozpočtu obecního úřadu  

    Běhařov na r. 2016. 
Starosta obce seznámil občany s „Návrhem rozpočtu obecního úřadu Běhařov na r. 2016.“ 

Návrh měli občané k nahlédnutí, k takto navrženému rozpočtu nebylo připomínek. Návrh 

rozpočtu bude součástí tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Návrh rozpočtu obecního úřadu Běhařov na r. 

2016“  bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 63 bylo schváleno. 

 

3. Projednání a schválení rozpočtových změn č. 3/2015 
Starosta obce seznámil občany s návrhem rozpočtových změn č. 3/2015. 

Návrh měli občané k nahlédnutí, k takto navrženému návrhu nebylo připomínek. Návrh 

rozpočtových změn bude součástí tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Návrh rozpočtových změn č. 3/2015 bez 

výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 64 bylo schváleno. 

 

 

4. Diskuse 
Starosta obce Běhařov seznámil občany s možností zpracování dřeva z obecního lesa, 

s průběhem akce zateplení budovy a opravy sociálek, zrušení nákupu CAS, záměr 

rekonstrukce křížku v Úborsku, záměr rekonstrukce MK od rybníka  na Úborsko. 

Dále všem poděkoval za účast na akkcích pořádaných na zvelebení obce v průběhu roku a 

popřál všem mnoho štěstí do Nového roku. 

Paní Veseláková navrhla zbudování „Bludiště“ pod Běhařovem. 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu nevzešlo žádné usnesení. 
 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin.      

 

Zapsal: Stanislav Kubíček………………….. 

 

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

 

                       Luboš Toman………………… 
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