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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 13/2016 
            ze schůze obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se konala v pátek 

16.9.2016 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

 

Přítomno:       5 členů  OZ  

  14 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 1.9.2016 do 16.9.2016 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 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 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 76  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. 3/2016“ 

                    2. Projednání a schválení opravy MK Běhařov a Úborsko 

                    3. Informace obecního úřadu 

                    4. Diskuse 
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Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

Usnesení č. 77  bylo schváleno. 

 

 

    

 
 

            1. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 3/2016“ 

 
Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtovými změnami č. 3/2016“. 

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. 3/2016“  

bez výhrad. 

 

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

Usnesení č. 78  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

            2. Projednání a schválení opravy MK Běhařov a Úborsko   

 
Starosta obce seznámil občany dotací na opravu MK. S tou jsme neuspěli, tak zastupitelé 

rozhodli o opravě těchto komunikací z vlastních zdrojů. V poptávkovém řízení vyhrála firma 

Silnice Klatovy za cenu 1 653 460,- CZK. Jedná se o opravu Běhařov -  u hřbitova, u Radka 

Švůgra, u Pepíčka a překopy u školy, dále Úborsko u p. Cíglera a u p. Stančíka. 

 
Starosta dal hlasovat o opravě MK Běhařov a Úborsko. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje opravu MK Běhařov a Úborsko firmou Silnice 

Klatovy za cenu 1 653 460,- CZK. 

 

 

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

Usnesení č. 79  bylo schváleno. 
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             3. Informace obecního úřadu 

     

        
Starosta obce seznámil občany  s průběhem výměny krytiny a opravy krovu a opravy 

klempířských prvků na budově OÚ Běhařov. Na tuto akci  jsme obdrželi dotaci 250 000,- a 

náklady na celou akci byly celkem 450 000,- CZK. 

Dále starosta obce seznámil občany  s průběhem opravy staronového hasičského auta u Tondy 

Tomana. Práce na opravě CAS byly zahájeny. 

Jako další starosta seznámil s úklidem v lesích po kůrovcové kalamitě, s úklidem po 

přívalových deštích. 

Dále starosta obce seznámil občany na možnost likvidace BIO odpadů v prostoru u seníku, 

kde je instalován kontejner. 

Co se týká odpadů, budou vzhledem k problémům s vyvážením zakoupeny ještě dva 

kontejnery na plastový odpad, jeden do Běhařova a jeden do Úborska.                                                                   

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

               4. Diskuse 
 

Paní Jitka Majerová upozornila na to, že pan Kraus zaplňuje obecní popelnici svými odpady, 

protože si odmítá zakoupit svojí nádobu na odpad. 

Paní Tichá Petra vznesla požadavek na zřízení osvětlení u jejich nemovitosti – pod školou. 

Starosta jí seznámil s tím, že při akci budování VO bylo jejich sousedy osvětlení odmítnuto. 

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin.      

 

 

 

 

 

Zapsal: Stanislav Kubíček………………….. 

 

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

 

                       Luboš Toman………………… 

 

 


