ZÁPIS č. 16/2014
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se
konala v pátek 21.3.2014 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově.

Přítomno:

4 členové OZ, 1 omluven
25 občanů.

Program: 1. Zahájení
2. Informace OZ
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2013
4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2013
5. Změna názvu sdružení Kdyňsko
6. Schválení rozpočtových změn č. 1/2014
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

1. Schůzi zahájil starosta obce Kellner Jindřich. Jmenoval zapisovatele, pana Stanislava
Kubíčka a ověřovatele pana Zdeňka Gröszla. Starosta uvedl, že zasedání OZ bylo
řádně svoláno a vyhlášeno podle zákona o obcích, že jsou přítomni 4 členové OZ a
zasedání je usnášení schopné. Poté přednesl program veřejného zasedání.
K navrženému programu nebylo připomínek, všichni přítomní členové OZ hlasovali
pro takto navržený program.
2. Starosta seznámil přítomné s informacemi OZ:
 V měsíci březnu byl proveden audit obecního účetnictví spojený s kontrolou
všech účetních dokumentací a příslušenství. Audit hospodaření obce za rok
2013 proběhl bez závad. Protokol je k nahlédnutí na obecním úřadě vždy
v úředních hodinách.


V loňském roce obdržela obec několik dotačních titulů. Na volby byly
obdrženy celkem dvě dotace. Další dotace obdržel OÚ na opravu hráze rybníka
ve vsi a poslední dvě dotace obdržela obec na vybavení zásahové jednotky
hasičů v obci.



V nejbližší době plánuje obecní úřad ve spolupráci s občany a s hasiči terénní
úpravy hráze a okolí rybníka a zbudování parkoviště a zatravnění okolí
rybníka, kvůli zkvalitnění údržby zeleně v okolí.
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Obec zažádala o dotace z programu PSOV. Tato nebyla přijata, obec byla
zařazena mezi náhradníky. Tato dotace, pokud ji obec dostane, bude použita na
zhotovení nového povrchu obecní komunikace a dále na zbudování vodovodu
na nové parcely.



Obec plánuje každoroční svoz nebezpečného odpadu, velkoobjemového
odpadu, sběr železného šrotu a nově také elektro odpadu. Termín bude ještě
upřesněn. Tato akce bude spojena s jarním úklidem obce a jejího
bezprostředního okolí.



Byly vybudovány nové dveře na vodojem a bylo dokončeno zábradlí
k přístupové cestě na hřbitov.



V sobotu 10.5. pořádá SDH Běhařov tradiční Den matek. K poslechu bude hrát
vychovanka. Starosta obce srdečně pozval všechny přítomné občany.



Starosta dále informoval občany o potřebě dokončení akce Dřevo s tím, že
termín pro dokončení je stanoven na 31.3. s ohledem na vegetační klid
stromoví.



V měsíci únoru proběhlo kolaudační řízení na hráz u rybníka dole v obci.



Z obecního rozpočtu byla zaplacena částka 1200 Kč, za ukradený okap na
návsi. Policie ČR případ krádeže vyřešila, dotyčný kriminálník má obci uhradit
náklady za pořízení nového okapu.

3. Obecní zastupitelstvo schválilo hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2013 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
bez výhrad.
Pro schválení hlasovalo:
Proti schválení hlasovalo:
Zdrželi se:

4 členové OZ
0
0

4. Obecní zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce za rok 2013. Protokol o schválení
účetní závěrky je součástí tohoto zápisu.
Pro schválení hlasovalo:
Proti schválení hlasovalo:
Zdrželi se:

4 členové OZ
0
0
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5.

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu názvu Sdružení Kdyňsko na
Dobrovolný spolek obcí Kdyňska.
Pro schválení hlasovalo:
Proti schválení hlasovalo:
Zdrželi se:

4 členové OZ
0
0

6. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 1/2014. Rozpočtové
změny jsou přílohou tohoto zápisu.
Pro schválení hlasovalo:
Proti schválení hlasovalo:
Zdrželi se:

4 členové OZ
0
0

7. V diskusi zazněl požadavek paní Majerové na doplnění hadice k hřbitovnímu
vodovodu. Zastupitelstvo bude řešit.
Do Úborsko pod kontejnery na třídění odpadů budou umístěny panely, zařídí p.
Kellner ml.
Pan Lhoták vyřezává stromy a keře na stráni pod vyhlídkou. Na této bude umístěn
odpadkový koš, zařídí p. Lhoták, obec zaplatí. Pan Lhoták též požádal o spolupráci
občany obce na hlídání prostoru u chat, kam se kdosi pokusil vloupat.
Obec na vlastní náklady nechá vytvořit Geodetické zaměření rybníčku pod obcí
Úborsko za účelem vyjasnění hranic obecních pozemků.
V Úborsku bude potřeba opravit příkop u silnice, zastupitelstvo bude řešit.
Jako poslední zazněla v diskusi žádost o odkoupení části pozemku u školy v obci
Úborsko, zastupitelstvo bude řešit.
8. Návrh usnesení přednesl starosta obce Kellner Jindřich.
8. Závěr –starosta obce poděkoval všem zastupitelům a občanům za účast na VZ OZ.
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Schůze byla ukončena ve 21 hodin.

Zapsal: Stanislav Kubíček

Zápis ověřili:
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