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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 18/2017 

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

22.12.2017 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 10.12.2017 do 22.12.2017. 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 Luboše Tomana 

a Zdeňka Gröszla. 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 Luboše 

Tomana a Zdeňka Gröszla. 

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

Usnesení č. 107/2017  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. 5/2017“ 

                    2. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 6/2017“ 

                    3. Projednání a schválení „Návrhu rozpočtu na rok 2018“           

                    4. Projednání a schválení ceny vodného 

                    5. Projednání a schválení výše poplatku za odpady 

                    6. Projednání a schválení výše odměny pro zastupitele 

                    7. Výběr a schválení firmy na realizaci opravy vodovodu 

                    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. 108/2017  bylo schváleno. 
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   1. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 5/2017“ 

Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtovými změnami č. 5/2017“. 

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. 5/2017“  

bez výhrad. 

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

Usnesení č. 109/2017  bylo schváleno. 
          

            2. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 6/2017“ 

Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtovými změnami č. 6/2017“. 

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. 6/2017“  

bez výhrad. 

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

Usnesení č. 110/2017  bylo schváleno. 

 

  

              3. Projednání a schválení „Návrhu rozpočtu na rok 2018“ 

Starosta obce seznámil občany s  návrhem rozpočtu na rok 2018. 

Tento rozpočet měli občané k nahlédnutí, k takto navrženému rozpočtu nebylo připomínek. 

Návrh rozpočtu bude součástí tohoto zápisu. 

Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2018. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Návrh rozpočtu na rok 2018“  bez výhrad. 

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

Usnesení č. 111/2017  bylo schváleno. 

 

                

              4. Projednání a schválení ceny vodného 

 Starosta obce seznámil občany s kalkulací nákladů na vodu a konstatoval, že obec vodné 

dotuje z vlastního rozpočtu. Proto  navrhl zvýšení ceny poplatku za vodné a to ze současných 

20 Kč na 23 Kč za m3 od 1.1.2018. Starosta dal hlasovat o navýšení ceny za vodné na 23 Kč.  

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje navýšení ceny za vodné na 23 Kč za m3 od 

1.1.2018 .  

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

Usnesení č. 112/2017  bylo schváleno. 
 

 

                5. Projednání a schválení poplatku za odpady 

 Starosta obce seznámil občany s kalkulací nákladů na odpady a navrhl zvýšení ceny poplatku 

za odpady. Současnný poplatek je dotován. Zvýšení je navrženo ze současných 500 Kč na 550 

Kč  od 1.1.2018. Starosta dal hlasovat o tomto navýšení poplatku za odpady. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje navýšení poplatku za odpady ze současných 

500 Kč na 550 Kč  od 1.1.2018. Starosta dal hlasovat o tomto navýšení poplatku za odpady 
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Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 113/2017  bylo schváleno. 
  

 

                6.Projednání a schválení výše odměny pro zastupitele 
 Starosta obce seznámil občany se záměrem zvýšení odměny pro zastupitele obce Běhařov od 

1.1.2018 a to konkrétně pro předsedy finančního, kulturního a revizního výboru. 

Jedná se o částku 700 Kč měsíčně. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje zvýšení odměny pro zastupitele obce Běhařov 

od 1.1.2018 a to konkrétně pro předsedy finančního, kulturního a revizního výboru. 

Jedná se o částku 700 Kč měsíčně. Starosta dal hlasovat o tomto zvýšení odměny. 

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

Usnesení č. 114/2017  bylo schváleno. 
 

 

            

                7. Výběr a schválení firmy na realizaci opravy vodovodu            

 Starosta obce seznámil občany se záměrem opravy vodovodu a výměny svodného potrubí z 

prameních jímek. Pro realizaci byla na základě poptávkového řízení vybrána firma Pflaument 

Investment s.r.o.  

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje pro realizaci akce „Oprava vodovodu a výměny 

svodného potrubí z prameních jímek“ na základě poptávkového řízení firmu Pflaument 

Investment s.r.o. 

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

Usnesení č. 115/2017  bylo schváleno. 
 

 

                8.  Informace obecního úřadu 

Starosta obce seznámil občany se záměrem instalace informativního měření rychlosti na 

začátku obce včetně monitorovacích kamer. Slibujeme si od toho zklidnění provozu v obci. 

Dále seznámil občany s plánovanou opravou zvoničky v Úborsku. 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

            9. Diskuse 

 

Starosta obce poděkoval všem, co se podílejí na chodu obce včetně brigád na podzimním  

úklidu, úklidu sněhu, posypu komunikací.  

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

Schůze byla ukončena v 21 hodin. 

 

 

Zapsal: Stanislav Kubíček 
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Zápis ověřili: Zdeněk Gröszl, Luboš Toman. 

 

 

 

 


