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Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

 

ZÁPIS č. 15/2017 

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

17.3.2017 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

Přítomno:       5 členů  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 1.3.2017 do 17.3.2017. 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 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 Viliama 

Stančíka a Zdeňka Gröszla. 

 

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

Usnesení č. 89/2017  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. 1/2017“ 

                    2. Projednání a schválení odkupu školy a pozemků 

                    3. Projednání a schválení změny firmy na odpady 

                    4. Projednání a schválení prodeje auta Š 706 RTH 

                    5. Informace obecního úřadu 

                    6. Diskuse                   
Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

 

Usnesení č. 90/2017  bylo schváleno. 
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            1. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č. 1/2017“ 

 
Starosta obce seznámil občany s „Rozpočtovými změnami č. 1/2017“. 

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. 1/2017“  

bez výhrad. 

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

 

Usnesení č. 91/2017  bylo schváleno. 

   

   

            2. Projednání a schválení odkupu školy a pozemků 

 
Starosta obce seznámil občany s možností odkoupit staru školu v Běhařově s pozemky v 

celkové ceně 463 432,- CZK. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje odkoupit staru školu v Běhařově s pozemky v 

celkové ceně 463 432,- CZK. 

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

 

Usnesení č. 92/2017  bylo schváleno. 

 

 

             3. Projednání a schválení  změny firmy na odpady 

 
Starosta obce seznámil občany s možností změny odpadové firmy. Nová firma je 

POŠUMAVSKÁ ODPADOVÁ z Klatov a nahradí AVE Klatovy, AVE Plzeň, OH Klatovy. 

Současně se obec Běhařov stává společníkem firmy Pošumavská odpadová s.r.o. 

OZ navrhuje:  

a)schválit podle ustan. par. 84 odst. 2 písm e zákona o obcích společenskou smlouvu spol. 

Pošumavská odpadová, Dr. Sedláka 782, Klatovy III, 33901, IČ 04510984, rozhodnout o 

účasti obce Běhařov v této společnosti a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 

b)delegovat dle par. 84 odst. 2 písm. f zák o obcích starostu pana Jindřicha Kellnera, nar 

12.11.1962, Běhařov 72, jako zástupce obce na valných hromadách spol. Pošumavská 

odpadová do konce vol. období. 

c)rozhodnout dle par 85 písm. e zák. o obcích o peněžitém vkladu obce Běhařov do spol. ve 

výši 5 280 CZK (30 CZK na obyvatele), kterým bude navýšen základní kapitál společnosti. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje změnu odpadové firmy a stává se tímto jejím 

společníkem. 

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

 

Usnesení č. 93/2017  bylo schváleno. 
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            4. Projednání a schválení prodeje auta Š 706 RTHP 

 
Starosta obce seznámil občany s prodejem hasičského vozu Š 706 RTHP za cenu 40 000,- 

CZK obci Myslovice. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje prodej hasičského vozu Š 706 RTHP za cenu 

40 000,- CZK obci Myslovice. 

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

 

Usnesení č. 94/2017  bylo schváleno. 
 

 

               

                5.  Informace obecního úřadu 

 

Starosta obce seznámil občany se záměrem opravy vodovodu s možností lépe využít zářezů 

nad vodojemy k získání vody. 

Dále je seznámil s akcí na pokácení starých nebezpečných líp v obci Úborsko. Zvonička z této 

akce je uschována u pana Chaloupka. 

Dále byla dokončena cesta v Úborsku nad panem Müllerem k panu Bělohlavému. 

Dále byla dokončena akce hydrantová přípojka před hasičárnou. 

U Adámků se opravovala prasklá voda, byla poškozená přípojka. 

Bylo dohodnuto vyčištění studny v Úborsku pro možnost připojení užitkové vody. 

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

 

                 6. Diskuse 

 

Návrh usnesení: Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 21 hodin. 

 

 

Zapsal: Stanislasv Kubíček 

 

 

Zápis ověřili: Zdeněk Gröszl, Viliam Stančík 
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