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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 11/2016 
            ze schůze obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se konala v pátek 

1.4.2016 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 14.3.2016 do 1.4.2016 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. 65  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 „Závěrečného účtu obce Běhařov za   

                        rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku   

                        přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

                    2. Projednání a schválení Rozpočtových změn č. 1/2016     

                    3. Projednání a schválení „Účetní závěrky za rok 2015“ 

                    4. Diskuse 

                     
Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

Výsledek hlasování:  Pro 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0.  
Usnesení č. 66 bylo schváleno.     
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1. Projednání a schválení „Závěrečného účtu obce Běhařov za   

    rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku   

    přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
  
Starosta obce předložil a poté navrhl schválit „Závěrečný účet obce Běhařov za rok 2015 

včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015“. 

Závěrečný účet a zpráva nezávislého auditora o výsledku hospodaření“ obce Běhařov budou 

součástí tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Závěrečný účet obce Běhařov a zprávu 

nezávislého auditora o výsledku hospodaření“ bez výhrad. 

 

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

Usnesení č. 67 bylo schváleno. 

 

 

 

2. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 1/2016 obecního úřadu  

    Běhařov na r. 2016.“ 
Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtovými změnami č. 1/2016“. 

Rozpočtové změny měli občané k nahlédnutí, k takto navrženým rozpočtovým změnám 

nebylo připomínek. Rozpočtové změny budou součástí tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Rozpočtové změny obecního úřadu č. 1/2016“  

bez výhrad. 

 

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

Usnesení č. 68 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Projednání a schválení „Účetní závěrky obecního úřadu  

    Běhařov na r. 2015.“ 

 
Starosta obce seznámil občany s „Účetní závěrkou obecního úřadu Běhařov za r. 2015.“ 

Závěrku měli občané k nahlédnutí, k tomuto dokumentu nebylo připomínek. Účetní závěrka  

bude součástí tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Účetní závěrku obecního úřadu Běhařov za r. 

2015“ bez výhrad 

 

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

Usnesení č. 69 bylo schváleno. 
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5. Diskuse 

 
Starosta obce seznámil občany s činností obce za uplynulé období a plán na období příští. 

Zakoupení hasičského vozu, žádost o dotaci na opravu tohoto vozu, žádost o dotaci na výstroj 

JSDH, žádost o dotaci na rekonstrukci střechy, plánovaný úklid obce a sběr šrotu 16.4.2016. 

Paní Jitka Hrachová si stěžovala na činnost pošty v naší obci. Bude řešeno na klatovské poště. 

Paní Jana Blažková podala žádost o výstavbu dětského hřiště. Bude projednáváno v dalším 

období s možností čerpání dotace. 

 

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin.      

 

 

 

 

 

Zapsal: Stanislav Kubíček………………….. 

 

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

 

                       Luboš Toman………………… 

 

 


