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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 2/2014 
 

 

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

12.12.2014 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

Přítomno:       4 členové  OZ  

20 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 1.12.2014 do 12.12.2014. 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. 

 

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. 

 

 

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 zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, 

ověřovatele pana Viliama Stančíka a Luboše Tomana.. Dále schvaluje tento program 

zasedání: 

 

Program:  1. Projednání podání žádosti o spolufinancování projektu         

                        rekonstrukce MK Běhařov do 35. výzvy ROP jihozápad 

 

                 2. Projednání schválení překlenovacího úvěru na projekt         

                        rekonstrukce MK  Běhařov 

                         

  3. Projednání rozpočtu obce na rok 2015 

 

                    4. Projednání změny rozpočtu za rok 2014 

 

                    5. Schválení ceny vodného. 

 

                    6. Schválení ceny za odvoz odpadů. 
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 Pro zapisovatele a ověřovatele a navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

 Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0.  
 Usnesení č. 10 bylo schváleno.        
 

           

 

  Projednání podání žádosti o spolufinancování projektu         

            rekonstrukce MK Běhařov do 35. výzvy ROP jihozápad. 
            Starosta obce seznámil občany s možností získání dotace na opravu  místních 

komunikací v obci Běhařov a navrhl podání žádosti o spolufinancování projektu 

„rekonstrukce MK Běhařov“ do 35. výzvy ROP jihozápad – prioritní osa 1 – dostupnost 

center, oblast podpory 1. 5.  rozvoj místních komunikací. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje podání žádosti o spolufinancování projektu  

                            „rekonstrukce MK Běhařov“ do 35. výzvy ROP jihozápad – prioritní osa 

1 – dostupnost center, oblast podpory 1.5.  rozvoj místních komunikací. 

 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

 

 

Finanční zajištění projektu:             

                               Starosta obce navrhl projednat a schválit finanční zajištění projektu    

                              „rekonstrukce MK Běhařov“            

              

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky k 

                               financování projektu „rekonstrukce MK Běhařov“ v plné výši tj.  

                               5 731 374,-  Kč bez  DPH       

                                

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

 

Zpracovatel žádosti: 

                                 Starosta navrhl pana  ing. Jaroslava Tachovského, u Čedíku 777, 339 01 

Klatovy IV, IČ. 16617616 jako zpracovatele žádosti o dotaci z ROP JZ na projekt 

„rekonstrukce MK Běhařov“ a navrhuje pověřit starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje pana  ing. Jaroslava Tachovského, u Čedíku 

777, 339 01 Klatovy IV, IČ. 16617616 jako zpracovatele žádosti o dotaci z ROP JZ na projekt 

„rekonstrukce MK Běhařov“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

 

Administrátor projektu: 
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                        Starosta navrhl pana  ing. Jaroslava Tachovského, u Čedíku 777, 339 01 

Klatovy IV, IČ. 16617616 jako administrátora projektu o dotaci z ROP JZ na projekt“ a 

„rekonstrukce MK Běhařov navrhuje pověřit starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje pana  ing. Jaroslava Tachovského, u Čedíku 

777, 339 01 Klatovy IV, IČ. 16617616 jako administrátora projektu o dotaci z ROP JZ na 

projekt „rekonstrukce MK Běhařov“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Schválení úvěru na projekt. 

              Starosta navrhl schválit „závazný příslib poskytnutí úvěru“  na projekt „rekonstrukce 

MK Běhařov“ a navrhuje pověřit starostu obce podpisem tohoto příslibu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „závazný příslib poskytnutí úvěru“ na 

projekt „rekonstrukce MK Běhařov“  a pověřuje starostu obce podpisem tohoto příslibu. 

 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno.  

 

 

 

 

Schválení rozpočtu na rok 2015. 

                  Starosta obce Běhařov navrhl schválit rozpočet na rok 2015 jako vyrovnaný, návrh 

rozpočtu je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje rozpočet na rok 2015 jako vyrovnaný .               

 

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno.  

 

 

 

 

 

              

Schválení rozpočtových změn č. 3 / 2014   

           Starosta navrhl schválit rozpočtové změny č. 3/2014, rozpočtové změny č. 3/2014 

budou součástí tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje rozpočtové změny č. 3/2014 bez výhrad. 

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

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
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Schválení ceny vodného. 

            OZ navrhlo výši vodného pro příští období 20 Kč za jeden metr krychlový . 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje výši vodného pro příští období 20 Kč za jeden 

metr krychlový . 

 

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

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Schválení ceny za odvoz odpadů. 

            OZ navrhlo cenu za odvoz komunálního odpadu  pro příští období 480 Kč dle 

vyhlášky. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje cenu za odvoz komunálního odpadu  pro příští 

období  480 Kč dle vyhlášky. 

 

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

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

 

  

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta obce poděkoval všem, kteří se účastnili  brigády 

na úklid obce a instalaci vánoční výzdoby. Dále pozval občany na Vánoční koncert 

konaný v kostela sv. Prokopa v Běhařově. 

 

 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin.               Zapsal: Stanislav Kubíček 

 

 

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

 

 

                       Luboš Toman……………….. 

 

 


