
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 
Výpis usnesení ze zápisu č. 4/2019 

              z  veřejného zasedání obecního zastupitelstva  obce                              

          Běhařov  konaného dne 14.6.2019 od 19,30 hodin 

 

Usnesení č. 24/2019 

OZ obce Běhařov určuje zapisovatele pana Zdeňka Gröszla, ověřovatele pana Viliama 

Stančíka a Luboše Tomana. 

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

Usnesení č. 24/2019  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 25/2019 

Schválení programu: 

OZ obce Běhařov schvaluje následující program zasedání: 

Program: 1. Projednání a schválení „Závěrečného účtu“ obce za rok 2018 

                       společně se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření   

                       ÚSC Běhařov“                                                                  

                 2.Projednání a schválení „Účetní závěrky za rok 2018“         

                 3. Předložení  „Rozpočtových změn č. 2/2019“ 

                  4 . Projednání a schválení „Obecně závazné vyhlášky č 1/2019“ o     

                     místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  

                     přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních  

                     odpadů. 

                   5 . Projednání a schválení „Obecně závazné vyhlášky č 2/2019“ o  

                      stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění  

                       využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se  

                     stavebním odpadem. 

                 6 . Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 16/2 v k.ú.  

                      Úborsko   

                7.  Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z MŽP na  

                     opravu požární nádrže pod vsí – Laguna.   

                8 . Projednání a schválení daru pro spolek včelařů ve výši 5 000 

                9 . Projednání a schválení daru pro charitu ve výši 5 000 

               10.  Projednání a schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu PK    

                      do rozpočtu obce Běhařov            

                11 . Informace obecního úřadu 

                12 . Diskuse 

 
             Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

Usnesení č. 25/2019  bylo schváleno. 

 



 

 

                    

Usnesení č. 26/2019 
      1. Projednání a schválení „Závěrečného účtu“ obce za rok 2018 

         společně se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření   

         ÚSC Běhařov“                                                                      
 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Závěrečný účet obce Běhařov za rok 2018 

současně se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Běhařov“ bez výhrad. 

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

Usnesení č. 26/2019  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 27/2019 
        2. Projednání a schválení „Účetní závěrky za rok 2018“ 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Účetní závěrku  obce Běhařov za rok 2017  

bez výhrad. 

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

Usnesení č. 27/2019  bylo schváleno. 

 

 
 

Usnesení č. 28/2019 

  3. Předložení „Rozpočtových změn č. 2/2019“ 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Rozpočtové změny č. 2/2019“ obce Běhařov   

bez výhrad. 

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

Usnesení č. 28/2019  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 29/2019 
    4 . Projednání a schválení „Obecně závazné vyhlášky č 1/2019“ o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019“ o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a 

odstraňování komunálních odpadů obce  Běhařov. Současně s tím se ruší platnost vyhlášky č. 

2/2016 ze dne 16.12.2016. 

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

Usnesení č. 29/2019  bylo schváleno. 

 

 

 

 



Usnesení č. 30/2019 
    5 . Projednání a schválení „Obecně závazné vyhlášky č 2/2019“ o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019“ o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem obce  Běhařov  bez výhrad. 

 

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

Usnesení č. 30/2019  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 31/2019 
6 . Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č.16/2 v k.ů. Úborsko 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje prodej pozemku 16/2 v k.ů. Úborsko manželům 

Milanovi a Jitce Knotkovým za cenu 60 Kč, za 1 m2. Výměra pozemku je 137 m2. Záměr byl 

vyvěšen na úřední desce od 6.5.2019 do 17.6.2019. 

Celková cena tedy bude  8 220 Kč.  

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

Usnesení č. 31/2019  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 32/2019 
   7.  Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z MŽP na  

        opravu požární nádrže pod vsí – Laguna.   
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje  podání žádosti na opravu požární nádrže pod 

vsí – Laguna. K tomuto bodu nebylo připomínek. 

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

Usnesení č. 32/2019  bylo schváleno. 

 

 

 

 

Usnesení č. 33/2019 
     8 . Projednání a schválení daru pro spolek včelařů ve výši 5 000 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje záměr podpořit sponzorským darem spolek 

včelařů Janovice ve výši  5 000 korun bez výhrad. 

   

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

Usnesení č. 33/2019  bylo schváleno. 

 

 

 

 



Usnesení č. 34/2019 
     9 . Projednání a schválení daru pro charitu ve výši 5 000 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje záměr podpořit sponzorským darem charitu 

Klatovy ve výši  5 000 korun bez výhrad. 

   

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

Usnesení č. 34/2019  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 35/2019 
10.  Projednání a schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu PK    

       do rozpočtu obce Běhařov. 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského 

kraje do rozpočtu obce Běhařov ve výši 29 900 korun. 

  

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

Usnesení č. 35/2019  bylo schváleno. 

 
 

 

 

 

 

Výpis byl vyhotoven dne 23.3.2018 

 

Zapisovatel:   Zdeněk Gröszl ……………………………... 

 

Ověřili:          Viliam Stančík           ………………………….. 

                      

                       Luboš Toman.................................................... 

 

Starosta:        Jindřich Kellner       ……………………………                  razítko obce: 

 

 

 


