
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 
Výpis usnesení ze zápisu č. 18/2022 

              z  veřejného  zasedání obecního zastupitelstva  obce                              

          Běhařov  konaného dne 18.03.2022. od 19,30 hodin 

 

 

Usnesení č. 127/2022 
Návrh usnesení: 
OZ obce Běhařov určuje zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele pana Luboše 

Tomana a pana Viliama Stančíka 

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

Usnesení č. 127/2022  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 128/2022 
Program:  

1. Předložení rozpočtových změn č. 1/2022 

2. Projednání a schválení ceny za nově zbudované stavební parcely za 

hřištěm p.č. 657, 658, 659, 660, 661, a 662 v k.ú.  Běhařov,  cena za jeden 

metr čtvereční je stanovena na 1 500,- Kč. 

3. Projednání a schválení zvýšení ceny za prodávaný obecní pozemek ze 

současných 60 Kč za metr čvereční na 100 Kč za metr čvereční. 

4. Projednání a schválení záměru prodeje stavebních parcel p.č. 657, 658, 

659, 660, 661, 662, v k.ú. Běhařov 

5. Projednání a schválení záměru prodeje části pozemků p.č. 319/2 a  

pozemku 77/14  v k.ú. Běhařov 

6. Výběr zhotovitele – odkanalizování obce Běhařov 

7. Informace obecního úřadu  

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

      Usnesení č. 128/2022  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 129/2022 
 Předložení rozpočtových změn č. 1/2022                   

       Starosta obce seznámil občany s rozpočtovými změnami č. 1/2022. Tento dokument měli 

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

Starosta nechal hlasovat o odsouhlasení těchto rozpočtových  změn. 

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

Usnesení č. 129/2022  bylo schváleno. 

 

 



 

Usnesení č. 130/2022 
   2.Projednání a schválení ceny za nově zbudované stavební parcely za    

hřištěm p.č. 657, 658, 659, 660, 661, a 662 v k.ú.  Běhařov,  cena za jeden  

metr čtvereční je stanovena na 1 500,- Kč. 
     Starosta obce seznámil občany s cenou za jeden metr čtvereční stavebních parcel nad 

hřištěm, cena je 1 500,- Kč za jeden metr. Tato cena vzešla z projektové dokumentace 

z přímých nákladů rozpočtových. K ceně a jejímu stanovení nebylo připomínek a tak nechal 

starosta hlasovat o této ceně. 

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

Usnesení č. 130/2022  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 131/2022 
3. Projednání a schválení zvýšení ceny za prodávaný obecní pozemek ze 

současných 60 Kč za metr čvereční na 100 Kč za metr čvereční. 
     Starosta obce seznámil občany s návrhem zvýšení ceny za jeden metr čtvereční 

prodávaného obecního pozemku, jedná se o zvýšení ceny z 60,- Kč na 100,- Kč za jeden 

metr čtvereční. K ceně a jejímu stanovení nebylo připomínek a tak nechal starosta 

hlasovat o této ceně. 

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

Usnesení č. 131/2022  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 132/2022 
4.    Projednání a schválení záměru prodeje stavebních parcel p.č. 657, 

658, 659, 660, 661, 662, v k.ú. Běhařov 
     Starosta obce seznámil občany se záměrem prodeje stavebních parcel nad hřištěm s cenou 

za jeden metr čtvereční 1 500,- Kč. Tato cena vzešla z projektové dokumentace z přímých 

nákladů rozpočtových. K ceně a jejímu stanovení nebylo připomínek a tak nechal starosta 

hlasovat o této ceně. 

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

Usnesení č. 132/2022  bylo schváleno. 

 

 

 Usnesení č. 133/2022 
5.  Projednání a schválení záměru prodeje části pozemků p.č. 319/2 a  

pozemku 77/14  v k.ú. Běhařov 
     Starosta obce seznámil občany se záměrem prodeje části pozemků p.č. 319/2 a 77/14 

v k.ú. Běhařov s cenou  100,- Kč za jeden metr čtvereční. 

V průběhu schůze došlo k odstoupení záměru odkupu pozemku 77/14, takže se hlasuje 

pouze o prodeji části pozemku 319/2 

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

Usnesení č. 133/2022  bylo schváleno. 

 



  Usnesení č. 134/2022 
    6.  Výběr zhotovitele – odkanalizování obce Běhařov 
     Starosta obce seznámil občany s výsledkem výběrového řízení „Výběr zhotovitele 

odkanalizování obce Běhařov“ Zakázku vysoutěžila následující firma. Vedoucí 

společník: COLAS CZ, a.s., druhý společník : LS stavby s.r.o. Celková nabídková 

cena v Kč bez DPH je  39 800 000,-.  Starosta nechal hlasovat o schválení vítězné 

firmy vzešlé z výběrového řízení. 

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

Usnesení č. 134/2022  bylo schváleno. 

 

 
7. Diskuse: 
        Z tohoto bodu nevzniklo žádné usnesení. 

 

 
8. Informace obecního úřadu    
        Z tohoto bodu nevzniklo žádné usnesení. 

 

 

 

 

 

 

Výpis byl vyhotoven dne 18.03.2022 

 

 

 

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

 

 

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

                     

 

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

 

 

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


