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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 14/2016 
            ze schůze obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se konala v pátek 

16.12.2016 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

 

Přítomno:       4 členové  OZ  

  18 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 1.12.2016 do 16.12.2016. 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. 80  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. 4/2016“ 

                    2. Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2017 

                    3. Projednání a schválení „Rozpočtového výhledu“  

                    4. Projednání a schválení vyhlášek č. 1/2016, 2/2016, 3/2016 

                    5. Projednání a schválení „Směrnice č. 1/2016 o dotacích“   

                    6. Projednání a schválení prodeje části pozemků 77/14 a 77/15 
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                    7. Projednání a schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ 

                    8. Informace obecního úřadu 

                    9. Diskuse 

                     
Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

Usnesení č. 81  bylo schváleno. 

 

    

            1. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 4/2016“ 

 
Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtovými změnami č. 4/2016“. 

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. 4/2016“  

bez výhrad. 

 

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

Usnesení č. 82  bylo schváleno. 

 

 

              2. Projednání a schválení „Rozpočtu na rok 2017“ 

 
Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtem na rok 2017“. 

Rozpočet měli občané k nahlédnutí, k takto navrženému rozpočtu nebylo připomínek. 

Rozpočet na rok 2017 bude součástí tohoto zápisu. 

 

Starosta dal hlasovat o takto navrženém rozpočtu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Rozpočet na rok 2017“  bez výhrad. 

 

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

Usnesení č. 83  bylo schváleno. 

 

 

              3. Projednání a schválení „Rozpočtového výhledu“  

 
Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtovým výhledem“. 

Rozpočtový výhled měli občané k nahlédnutí, k takto navrženému výhledu nebylo 

připomínek. Rozpočtový výhled bude součástí tohoto zápisu. 

 

Starosta dal hlasovat o takto navrženém „Rozpočtovém výhledu“. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Rozpočtový výhled“ bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 
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Usnesení č. 84  bylo schváleno. 

 

 

            4. Projednání a schválení „Vyhlášek č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016 o    

                místních poplatcích“.  

 
Starosta obce seznámil občany s vyhláškami o místních poplatcích.  

Jedná se o „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného  

                             prostranství“. 

                  „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity“. 

                  „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. 

 

Vyhlášky měli občané k nahlédnutí, k takto navrženým vyhláškám nebylo připomínek. 

Vyhlášky budou od 16.12.2016 viset na úřední desce a poté budou součástí tohoto zápisu. 

 

Starosta dal hlasovat o přijetí těchto vyhlášek. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje: 

                  „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 

                    prostranství“. 

                  „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity“. 

                  „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému   

                    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  

                    odpadů“. 

 

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

Usnesení č. 85  bylo schváleno. 

 

               

                5. Projednání a schválení „Směrnice č. 1/2016 o dotacích“   
 

Starosta obce seznámil občany se „Směrnicí č. 1/2016 o poskytování dotací z rozpočtu obce 

Běhařov – individuální dotace. 

 

Směrnici měli občané k nahlédnutí, k takto navržené směrnici nebylo připomínek. Směrnice 

bude od 16.12.2016 viset na úřední desce a poté bude součástí tohoto zápisu. 

 

Starosta dal hlasovat o přijetí této směrnice. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje: „Směrnici č. 1/2016 o poskytování dotací 

z rozpočtu obce Běhařov – individuální dotace. 

 

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

Usnesení č. 86  bylo schváleno. 

 

       6. Projednání a schválení prodeje části pozemků 77/14 a 77/15. 
Starosta obce seznámil občany se záměrem prodeje pozemku p.č. 77/14 a 77/15 v KÚ 

Běhařov panu Jindřichu Kellnerovi o výměře cca 146 m2. 
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Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje prodej pozemku p.č. 77/14 a 77/15 v KÚ 

Běhařov panu Jindřichu Kellnerovi o výměře cca 146 m2.  

 

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

Usnesení č. 87  bylo schváleno. 

 

 

          7. Projednání a schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ 
Starosta obce seznámil občany se „Smlouvou o zřízení věcného břemene-služebnosti“. 

Jedná se o zemní kabelové vedení NN a pojistkovou skříň. Smlouvu měli občané k nahlédnutí 

a její kopie bude součástí zápisu. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Smlouvou o zřízení věcného břemene-

služebnosti“. 

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

Usnesení č. 88  bylo schváleno. 

 

 

           8. Informace obecního úřadu 

       
Starosta obce seznámil občany  s průběhem akce asfaltování MK v Běhařově a Úborsku. Dále 

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

Tomana. Práce na opravě CAS finišují. 

Jako další starosta seznámil s úklidem obce. 

Dále starosta obce seznámil občany s plánem akcí pro příští rok. Jedná se o plán zadat 

zpracování PD na odkanalizování obce včetně ČOV. Dále vyčistit a opravit studnu v Úborsku  

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

               9. Diskuse 
 

Paní Denková vznesla požadavek zanesení m3 do dokladu za zaplacení vodného. 

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin.      

 

 

 

Zapsal: Stanislav Kubíček………………….. 

 

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

 

                       Luboš Toman………………… 

 

 


