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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 9/2015 
            ze schůze obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se konala 

v pondělí 9.10.2015 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

Přítomno:       4 členové  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 14.9.2015 do 9.10.2015 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. 53 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. 2/2015 

                    2. Projednání a schválení záměru nákupu ojetého hasičského 

                        vozidla Liaz CAS 24 v ceně dle znaleckého posudku 

                    3. Projednání a schválení záměru prodeje starého hasičského  

                        vozu Škoda 706 RTH 

                    4. Projednání a schválení záměru prodeje obecního dřeva, jedná  

                        se o suché a napadené kůrovcem, samovýroba. 

                    5. Projednání a schválení dokumentu „Rozvojová strategie obce  

                        Běhařov“ 
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 Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

 Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0.  
 Usnesení č. 54 bylo schváleno.        
 

 

 

 

1.Projednání a schválení rozpočtových změn č. 2/20152 
            Starosta obce seznámil občany s rozpočtovými změnami č. 2/2015. Tento dokument 

bude přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje rozpočtové změny č. 2/2015 bez výhrad. 

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

Usnesení č. 55 bylo schváleno. 

 

 

 

 

2. Projednání a schválení záměru nákupu ojetého hasičského 

                        vozidla Liaz CAS 24 v ceně dle znaleckého posudku 

 
Starosta obce seznámil občany s tím, že obec má zájem zakoupit ojetý hasičský vůz Liaz CAS 

24 od obce Hrochův Týnec za cenu dle znaleckého posudku a to je 198 000,- CZK. Jedná se o 

záměnu za vozidlo Škoda 706 RTH, které je rok výroby 1977. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje nákup ojetého hasičského vozu Liaz CAS 24 

od obce Hrochův Týnec za cenu dle znaleckého posudku a to je 198 000,- CZK.  

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

Usnesení č. 56 bylo schváleno. 

 

 

 

 

3. Projednání a schválení záměru prodeje starého hasičského  

                        vozu Škoda 706 RTH 

 
Starosta obce Běhařov seznámil občany s tím, že pokud se realizuje nákup ojetého hasičského 

vozu Liaz CAS 24 od obce Hrochův Týnec, bude třeba prodat stávající hasičský vůz Škoda 

706 RTH za cenu dle dohody, případně šrotu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje  prodej stávajícího hasičského vozu Škoda 706 

RTH za cenu dle dohody, případně šrotu v případě, že dojde k nákupu vozu Liaz CAS 24. 
 

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

Usnesení č. 57 bylo schváleno. 
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4. Projednání a schválení záměru prodeje obecního dřeva , jedná se o suché 

a napadené kůrovcem, samovýroba. 
 Starosta obce seznámil občany se stavem v obecním lese. Je zde k vytěžení několik stromů 

suchých  a napadených kůrovcem formou samovýroba pro občany za cenu 200,- CZK. 

Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě do konce října 2015. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje  prodej dřeva - suchého a napadeného 

kůrovcem - z obecního lesa občanům za cenu 200,- CZK. Jedná se o samovýrobu. 

 

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

Usnesení č. 58 bylo schváleno. 

 

5. Projednání a schválení dokumentu „Rozvojová strategie obce  

    Běhařov“ 
Starosta obce seznámil občany s dokumentem „Rozvojová strategie obce Běhařov“, který 

zpracoval dle zadání pan ing. Tachovský. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje bez výhrad dokument „Rozvojová strategie 

obce Běhařov“, který zpracoval dle zadání pan ing. Tachovský. 

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

Usnesení č. 59 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin.      

 

 

 

 

Zapsal: Stanislav Kubíček………………….. 

 

 

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

 

 

                       Luboš Toman………………… 

 

 


