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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 12/2016 
            ze schůze obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se konala v pátek 

24.6.2016 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

 

Přítomno:       4 členové  OZ  

  17 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 10.6.2016 do 25.6.2016 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. 70  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 přijetí dotace z PSOV ve výši  

                        250 000,- CZK na opravu budovy obecního úřadu 

                    2. Projednání a schválení přijetí dotace ve výši 350 000,- CZK 

                    3. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 2/2016“ 

                    4. Projednání a schválení zřízení věcného břemene na el. vedení  

                        u pana Františka Bělohlavého Úborsko 

                    4. Diskuse 
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Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

Usnesení č. 71  bylo schváleno. 

 

 

    

1. Projednání a schválení přijetí dotace z PSOV ve výši 250 000,- CZK 

na opravu budovy obecního úřadu 

 
Starosta obce předložil a poté navrhl schválit přijetí dotace ve výši 250 000,- CZK z PSOV na 

opravu krovu a výměnu krytiny na budově obecního úřadu. Celkové náklady na opravu budou 

450 000,- CZK. Opravu provede firma Stavtes Janovice. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje přijetí dotace ve výši 250 000,- CZK z PSOV 

na opravu krovu a výměnu krytiny na budově obecního úřadu bez výhrad. 

 

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

Usnesení č. 72  bylo schváleno. 

 

 

2. Projednání a schválení přijetí dotace ve výši 350 000,- CZK  
Starosta obce předložil a poté navrhl schválit přijetí dotace ve výši 350 000,- CZK 

z Plzeňského kraje na opravu hasičského vozu LIAZ KAROSA CAS 25.  Celkové náklady na 

opravu budou 700 000,- CZK. Opravu provede firma Toman Antonín Běhařov.. 

 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje přijetí dotace ve výši 350 000,- CZK z  

z Plzeňského kraje na opravu hasičského vozu LIAZ KAROSA CAS 25.   

 

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

Usnesení č. 73  bylo schváleno. 

 

 

     3. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 2/2016“ 

 
Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtovými změnami č. 2/2016“. 

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. 2/2016“  

bez výhrad. 

 

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

Usnesení č. 74  bylo schváleno. 
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           4. Projednání a schválení zřízení věcného břemene na el. vedení  

               u pana Františka Bělohlavého Úborsko 

 
Starosta obce seznámil občany se zřízením věcného břemene podle „Smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrských sítí“ uzavřenou mezi obcí Běhařov, manželi Müllerovými a 

Františkem Bělohlavým. Kopie smlouvy bude přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje zřízení věcného břemene podle „Smlouvy o 

zřízení služebnosti inženýrských sítí“ uzavřenou mezi obcí Běhařov, manželi Müllerovými a 

Františkem Bělohlavým bez výhrad. 

 

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

Usnesení č. 75  bylo schváleno. 

 

 

5. Diskuse 

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

Dále je seznámil s umístěním sběrného kontejneru na oleje z domácnosti. Byl umístěn u 

kontejnerů na tříděný odpad. 

Občané Úborska požádali o větší kontejner na plasty. Paní Burešová požádala o možnost 

zbavení sochy svatého Prokopa v kostele červotoče, bylo to kdysi přislíbeno panem 

Radkovským.  

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin.      

 

 

 

 

 

Zapsal: Stanislav Kubíček………………….. 

 

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

 

                       Luboš Toman………………… 

 

 


