
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

ZÁPIS č. 1/2014 

Z ustavující schůze obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se konala 

v pátek 7.11.2014 v 19,30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

Přítomno:    5  členů nového OZ 

                      19 občanů 

 

Zahájení zastupitelstva. 

Zasedání OZ bylo zahájeno v 19,30 dosavadním starostou Jindřichem Kellnerem. Před 

zahájením prokázali členové OZ obce, že obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 

podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů v platném znění. 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 

zákona č. 128/2000 sb. o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty 

pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování – lhůta uplynula 24.10.2014, 

žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona  o obcích byla na úřední 

desce OÚ Běhařov zveřejněna v souladu se zákonem nejméně po dobu 7 dní, a to od 

28.10.2014 do 6.11.2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Starosta dále konstatoval, že je přítomno 5 členů OZ z celkového počtu 5, takže OZ je 

usnášeníschopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva. 

Starosta v souladu s § 69 odst . 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy OZ ke složení slibu. 

Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích. 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky“ a jmenovitě vyzval členy OZ ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem 

na připraveném archu – je přílohou tohoto zápisu. Všichni členové OZ složili slib bez výhrad. 

 



 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Starosta obce navrhl zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele pana Zdeňka Gröszla 

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 Zdeňka 

Gröszla a Luboše Tomana.  

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

Usneseí č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

OZ 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. Volba starosty, místostarosty a předsedů finančního, revizního a kulturního výboru. 

2. Schválení odměn členů zastupitelstva 

3. Schválení pasportu místních komunikací 

4. Diskuse 

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

Usneseí č. 2 bylo schváleno. 

 

Volba starosty: 

Volbu starosty zahájil pan Luboš Toman jako nejstarší člen nového OZ a navrhl na starostu 

obce pana Jindřicha Kellnera ve veřejném hlasování. 

Návrh usnesení:  OZ obce Běhařov volí starostu pana Jindřicha Kellnera. 



Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 1. 

Usneseí č. 3 bylo schváleno. 

 

Volba místostarosty: 

Starosta obce navrhl na místostarostu pana Stanislava Kubíčka ve veřejném hlasování. 

Návrh usnesení:  OZ obce Běhařov volí místostarostu pana Stanislava Kubíčka 

Výsledek hlasování: Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 1. 

Usneseí č. 4 bylo schváleno. 

 

Volba finanční komise: 

Starosta navrhl na předsedu finanční komise pana Zdeńka Gröszla, za členy navrhl pana 

Viliama Stančíka a pana Luboše Tomana ve veřejném hlasování. 

Návrh usnesení:  OZ obce Běhařov volí předsedu finanční komise pana Zdeńka Gröszla, členy 

komise pana Viliama Stančíka a pana Luboše Tomana. 

Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 1. 

Usneseí č. 5 bylo schváleno. 

 

Volba revizní komise: 

Starosta navrhl na předsedu revizní komise pana Viliama Stančíka, za členy navrhl pana 

Pavloviče Zdeńka a paní Pavlovičovou Janu ve veřejném hlasování. 

Návrh usnesení:  OZ obce Běhařov volí předsedu revizní komise pana Viliama Stančíka, za 

členy komise pana Pavloviče Zdeńka a paní Pavlovičovou Janu. 

 Výsledek hlasování: Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 1. 

Usneseí č. 6 bylo schváleno. 

 

 

 

 



Volba předsedy kulturní komise: 

Starosta navrhl na předsedu kulturní komise pana Luboše Tomana ve veřejném hlasování. 

Návrh usnesení:  OZ obce Běhařov volí předsedu kulturní komise pana Luboše Tomana 

Výsledek hlasování: Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 1. 

Usneseí č. 7 bylo schváleno. 

 

Schválení odměn členů OZ Běhařov: 

OZ navrhlo výši odměn členů zastupitelstva od 7.11.2014  a navrženy byly takto: 

Starosta obce:………………………..10 000,- Kč 

Místostarosta obce…………………..5 000,- Kč 

Předsedové komisí………………………500,- Kč 

Návrh usnesení:  OZ obce Běhařov schvaluje odměny zastupitelů bez výhrad. 

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

Usneseí č. 8 bylo schváleno. 

 

Schválení pasportu místních komunikací: 

OZ obce Běhařov navrhuje schválit pasporty místních komunikací v obci Běhařov.    

Návrh usnesení:  OZ obce Běhařov schvaluje pasporty místních komunikací. 

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

Usneseí č. 9 bylo schváleno. 

 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta obce poděkoval všem členům OZ za jejich dosavadní 

činnost pro obec, všem, kteří se podíleli na brigádách a akcích pořádaných obcí. Dále 

poděkoval všem, kteří se podíleli na úpravě obce, konkrétně paní Majerové, panu Kučerovi, 

panu Antonínu Tomanovi nejmladšímu za úpravu zeleně, Hanuši Tichému za správu 

vodovodu. Dále pak paní Ivě Šulcové za vzorné vedení účetnictví a všem, kterým není 

lhostejný vzhled obce a jsou nápomocni při jejím úklidu. 

Schůze byla ukončena v 21 hodin.                                Zapsal Stanislav Kubíček………………………… 

Zápis ověřili:  Zdeněk Gröszl…………………………………..Luboš Toman………………………………………….. 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


