
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 
Výpis usnesení ze zápisu č. 17/2021 

              z  veřejného  zasedání obecního zastupitelstva  obce                              

          Běhařov  konaného dne 10.12.2021 od 19,30 hodin 

 

Usnesení č. 116/2021 
Návrh usnesení: 
OZ obce Běhařov určuje zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele pana Luboše 

Tomana a pana Viliama Stančíka 

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

Usnesení č. 116/2021  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 117/2021 
Program:  

1. Předložení rozpočtových změn č. 5/2021 

2. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Běhařov č. 3/2021 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

3. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene mezi obcí Běhařov a firmou ČEZ Distribuce a.s. 

4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu Obecního úřadu Běhařov na 

rok 2022 

5. Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Běhařov a  firmou Senea  

s.r.o. na zhotovení nových zářezů pro zásobování pitnou vodou. 

6. Projednání a schválení darovací smlouvy o bezúplatném převodu kostela 

v Běhařově z majetku církve do majetku obce Běhařov. 

7. Projednání a schválení navýšení vodného na rok 2022 

8. Projednání a schválení upraveného zadání Územního plánu Běhařov 

9. Projednání a schválení dokumentu „Střednědobý výhled na roky 2022 -

2026“ pro obec Běhařov. 

10. Informace obecního úřadu, diskuse. 
     Výsledek hlasování: Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

      Usnesení č. 117/2021  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 118/2021 

 Předložení rozpočtových změn č. 5/2021 
Starosta obce seznámil občany s rozpočtovými změnami č. 5/2021. Tento dokument měli 

občané k nahlédnutí. K těmto změnám nebylo připomínek a budou součástí tohoto zápisu. 

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

Usnesení č. 118/2021  bylo schváleno. 

 

 



 

 

Usnesení č. 119/2021 
 Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Běhařov č. 

3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
     Starosta obce seznámil občany s obecně závaznou vyhláškou obce Běhařov č. 3/2021 o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tento dokument měli občané 

k nahlédnutí, bude vyvěšen na úřední desce obce. K vyhlášce nebylo připomínek a tak nechal 

starosta hlasovat o schválení této vyhlášky obecní zastupitele.. 

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

Usnesení č. 119/2021  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 120/2021 
 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene mezi obcí Běhařov a firmou ČEZ Distribuce a.s. 
     Starosta obce seznámil občany s návrhem odsouhlasit smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Běhařov KT, parc. č. 476/10 – NN č. 

IV-12-0017860/1/VB mezi obcí Běhařov a firmou ČEZ Distribuce zastoupenou panem 

Plechingerem. Jedná se o umístění kabele pro ČOV pro obec Běhařov. 

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

Usnesení č. 120/2021  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 121/2021 
4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu Obecního úřadu Běhařov 

na rok 2022 
     Starosta obce seznámil občany s návrhem rozpočtu obecního úřadu Běhařov na příští rok 

2022. Tento dokument měli občané k nahlédnutí.  K rozpočtu nebylo připomínek a tak nechal 

starosta hlasovat o schválení tohoto dokumentu. Tento dokument bude součástí zápisu. 

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

Usnesení č. 121/2021  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 122/2021 
5. Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Běhařov a  firmou Senea  

s.r.o. na zhotovení nových zářezů pro zásobování pitnou vodou. 
      Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem  smlouvy mezi obcí Běhařov a 

firmou Senea s.r.o. na zhotovení díla „ Jímací zářez BE-Z4, 5 a asanace zářezů BE Z1, 2, 3 

včetně jímek v k.ú.Běhařov“.  Tento dokument měli občané k nahlédnutí. Ke smlouvě 

nebylo připomínek a tak nechal starosta hlasovat o schválení tohoto dokumentu OZ. 

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

Usnesení č. 122/2021  bylo schváleno. 

 



 Usnesení č. 123/2021 
6. Projednání a schválení darovací smlouvy o bezúplatném převodu 

kostela v Běhařově z majetku církve do majetku obce Běhařov. 
      Starosta obce seznámil občany s darovací smlouvou na převod kostela v Běhařově od 

Římskokatolické farnosti Nýrsko na obec Běhařov.  Tento dokument měli občané 

k nahlédnutí. Ke smlouvě nebylo připomínek a tak nechal starosta hlasovat OZ. 

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

Usnesení č. 123/2021  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 124/2021 
7.  Projednání a schválení navýšení vodného na rok 2022 

      Starosta obce seznámil občany se záměrem navýšit cenu vodného ze současných 25 Kč za 

1m3 na nových 28 Kč za 1 m3 s platností od roku 2022.  Starosta o tomto nechal hlasovat. 

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

Usnesení č. 124/2021  bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 125/2021 
8.   Projednání a schválení upraveného zadání Územního plánu Běhařov 

      Starosta obce seznámil občany se záměrem schválení upraveného zadání územního plánu 

obce Běhařov. Starosta nechal hlasovat o tomto záměru. 

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

Usnesení č. 125/2021  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 126/2021 
9.  Projednání a schválení dokumentu „Střednědobý výhled na roky 

2022 – 2026 pro obec Běhařov. 
      Starosta obce seznámil občany s tímto dokumentem, občané a zastupitelé ho měli 

k nahlédnutí. Starosta nechal hlasovat o schválení tohoto dokumentu. 

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

Usnesení č. 126/2021  bylo schváleno. 

 

 

10.   Informace obecního úřadu    
Z tohoto bodu programu nevzešlo žádné usnesení. 
 

Výpis byl vyhotoven dne 10.12.2021 

 

Zapisovatel: Stanislav Kubíček....................................................... 

 

Ověřili:         Luboš Toman………………………………………. 

                     

                     Viliam Stančík……………………………………… 

 

Starosta:       Jindřich Kellner.......................................................... 


