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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 16/2017 

            ze schůze obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se konala v pátek 

9.6..2017 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

Přítomno:       5 členů  OZ  

  19 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 20.5.2017 do 9.6.2017. 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 Zdeňka Gröszla. 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 Zdeňka Gröszla. 

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

Usnesení č. 95/2017  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 „Rozpočtových změn č. 2/2017“ 

2. Projednání a schválení „Závěrečného účtu za rok 2016“ 

3. Projednání a schválení „Zpráva o výsledku přezkoumání                        

         hospodaření ÚSC Běhařov za rok 2016“   

4. Projednání a schválení přijetí dotace z PSOV na opravu vodovodu. 

5. Projednání a schválení „Účetní závěrky za rok 2016“ 

6.Informace obecního úřadu 

7.Diskuse 
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Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

 

Usnesení č. 96/2017  bylo schváleno. 
 

 

 

    

              1. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 2/2017“ 

 
Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtovými změnami č. 2/2017“. 

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

nebylo připomínek. Rozpočtové změny budou součástí tohoto zápisu. 

 

Starosta dal hlasovat o takto navržených změnách. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Rozpočtové změny obecního úřadu č. 2/2017“  

bez výhrad. 

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

 

Usnesení č. 97/2017  bylo schváleno. 

  

 

 

   

             2. Projednání a schválení „Závěrečného účtu za rok 2016“ 

             

Starosta obce předložil a poté navrhl schválit závěrečný účet obce Běhařov za rok 2016.   

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen v řádném termínu na úřední desce a občané ho měli k 

nahlédnutí. K návrhu závěrečného účtu nebylo připomínek. 

 

Starosta dal hlasovat o schválení „Závěrečného účtu obce Běhařov za rok 2016“. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Závěrečný účet obce Běhařov za rok 2016“.  

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

 

Usnesení č. 98/2017  bylo schváleno. 

 

 

 

 

                3. Projednání a schválení dokumentu „Zpráva o výsledku 

                  přezkoumání  hospodaření ÚSC Běhařov za rok 2016“ 
              
Starosta obce předložil a poté navrhl schválit dokument „Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření ÚSC Běhařov za rok 2016“ze dne 2.5.2017.  
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1.       Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b):  

 

nález 1:  
-          Z.č. 420/2004 Sb §2 odst. 2 písm. h účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§36 odst. 1 zákona o účetnictví)  

                    - ČÚS č. 701 – Územní celek nedodržel zásady účtování :  

      Účetní jednotka ve výkazu FIN 2 12M k datu 31. 12. 2016 vykázala na § 6330, položka 4134 částku ve výši 

2 142 308,54 Kč. Tato částka s kontrolou převodů na bankovních účtech nesouhlasí. Správně měla být vyčíslena 

částka ve výši 1 619 880,35 Kč. 

 

opatření 
-      Účetní jednotka si řádně prostuduje  ČÚS č. 701 a  nadále bude správně účtovat dle  tohoto předpisu. 

  

 

                      nález 2: 

       - ČÚS č. 701 bod 4.2. – Územní celek nezajistil správné členění syntetických účtů v souladu 

s ČÚS 701: 
     Účetní jednotka vykázala k datu 31. 12. 2017 ve výkazu zisku a ztrát na nákladovém účtu 521 

 – Mzdové náklady  - částku ve výši 5 700,- Kč v hospodářské činnosti. Obec hospodářskou činnost neprovozuje. 

 

opatření 
-          Účetní jednotka si řádně prostuduje  ČÚS č. 701 a  nadále bude správně účtovat dle  

tohoto předpisu. 

  

 

Občané ho měli k nahlédnutí. Ke zprávě nebylo připomínek. Zpráva bude součástí tohoto 

zápisu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje dokument „Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření ÚSC Běhařov za rok 2016“ze dne 2.5.2017 s výhradou.  

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

 

Usnesení č. 99/2017  bylo schváleno. 
 

              

 

  

                4. Projednání a schválení přijetí dotace z PSOV 

 

  Starosta seznámil přítomné občany s přijetím dotace na opravu vodovodu z Plzeňského kraje 

-PSOV ve výši 200 000,- . Podíl obce bude rovněž 200 000,-.             
 

Starosta dal hlasovat o přijetí dotace za výše zmíněných podmínek. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje přijetí dotace na opravu vodovodu z 

Plzeňského kraje - PSOV ve výši 200 000,- . Podíl obce bude rovněž 200 000,-.             
 

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

 

Usnesení č. 100/2017  bylo schváleno. 
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5. Projednání a schválení „Účetní závěrky za rok 2016“ 

 
Starosta obce předložil a poté navrhl schválit „Účetní závěrku  obce Běhařov za rok 2016“.   

Občané měli protokol o schválení účetní závěrky k nahlédnutí. K protokolu nebylo 

připomínek. 

 
Starosta dal hlasovat o schválení „Účetní závěrky obce Běhařov za rok 2016“. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Účetní závěrku obce Běhařov za rok 2016“.  

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

 

Usnesení č. 101/2017  bylo schváleno. 

 

 

 

 

      6. Informace obecního úřadu 

 

Starosta obce seznámil občany se záměrem požádat o dotaci na dovybavení jednotky hasičů 

výstrojí pro nové aktivní členy. 

Dále je seznámil s akcí na provedení náhradní výsadby stromků v obecním lese a oplocení 

této nově vzniklé školky. N atuto akci zažádáme o dotaci. 

Bylo dohodnuto opravení límce  studny a její vyčištění v Úborsku, akce by měla začít 12.6. 

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

 

 

       7. Diskuse 

Občané navrhují opravit stávající lavičky a zakoupit novou pro osazení naproti vodojemu. 

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 21 hodin. 

 

 

Zapsal: Stanislasv Kubíček 

 

 

Zápis ověřili: Zdeněk Gröszl, Viliam Stančík 
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