
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 
Výpis usnesení ze zápisu č. 8/2020 

              z  veřejného zasedání obecního zastupitelstva  obce                              

          Běhařov  konaného dne 12.6.2020 od 19,30 hodin 

 

 

Usnesení č. 56/2020 
Návrh usnesení: 
OZ obce Běhařov určuje zapisovatele pana Stanislava Kubíčka. ověřovatele pana  Zdeňka 

Gröszla, a Luboše Tomana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.   

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

Usnesení č. 56/2020  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 57/2020 

Schválení programu: 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje následující program zasedání: 

Program: 1. Projednání a schválení „Závěrečného účtu“ obce za rok 2019 

                       společně se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření   

                       ÚSC Běhařov“                                                                  

                 2.Projednání a schválení „Účetní závěrky za rok 2019“         

                 3. Schválení  „Rozpočtových změn č. 1/2020  

                  4. Projednání a schválení zařazení území obce Běhařov do území    

                      působnosti  Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na  

                     programové období 2021 – 2027. 

                  5. Projednání a schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu  PK- 

                     PSOV - výměna vodovodního řadu - do rozpočtu obce Běhařov.        

                6.  Projednání a schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu PK    

                      z odboru krizového a bezpečnostního řízení – dovybavení  

                      JSDH - do rozpočtu obce Běhařov 

                7.  Projednání a schválení prodeje pozemku v KÚ Běhařov pč. 367    

                   o výměře 94 m2 

               8.  Projednání a schválení odkupu pozemku v KÚ Běhařov p.č.  

                    203/1, 203/2 a 92 o celkové výměře 9 294 m2   

               9.  Projednání a schválení odkupu pozemku v KÚ Běhařov p.č.   

                    19/1 a 19/9  o celkové výměře 457 m2   

               10 . Informace obecního úřadu 

               11 . Diskuse              
 

Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

Usnesení č. 57/2020  bylo schváleno. 

               



Usnesení č. 58/2020 
 1. Projednání a schválení „Závěrečného účtu“ obce za rok 2019 

    společně se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření   

                       ÚSC Běhařov“                                                                      
Návrh usnesení:  

OZ obce Běhařov schvaluje „Závěrečný účet obce Běhařov za rok 2019 současně se 

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

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

Usnesení č. 58/2020  bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 59/2020 
  2. Projednání a schválení „Účetní závěrky za rok 2019“ 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Účetní závěrku  obce Běhařov za rok 2019  

bez výhrad. 

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

Usnesení č. 59/2020  bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 60/2020 
 3. Schválení „Rozpočtových změn č. 1/2020“ 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Rozpočtové změny č. 1/2020“ obce Běhařov   

bez výhrad. 

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

Usnesení č. 60/2020  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 61/2020 
4 . Projednání a schválení zařazení území obce Běhařov do území    

     působnosti  Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na  

     programové období 2021 – 2027. 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje zařazení území obce do území působnosti 

Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 - 2027 

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

Usnesení č. 61/2020  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 62/2020 
Usnesení č. 30/2019  bylo schváleno. 

5 . Projednání a schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu  PK - 

     PSOV - výměna vodovodního řadu - do rozpočtu obce Běhařov. 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje přijetí dotace z rozpočtu PK – PSOV na 

výměnu části vodovodního řadu do rozpočtu obce Běhařov ve výši 220 000 Kč. bez výhrad. 

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

Usnesení č. 62/2020  bylo schváleno. 

 



Usnesení č. 63/2020 
6 . Projednání a schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu PK    

     z odboru krizového a bezpečnostního řízení – dovybavení JSDH - do  

     rozpočtu obce Běhařov  
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje přijetí dotace z rozpočtu PK – z odboru 

krizového a bezpečnostního řízení  na  dovybavení JSDH obce Běhařov ve výši 16 500 Kč 

bez výhrad. 

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

Usnesení č. 63/2020  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 64/2020 
7.  Projednání a schválení prodeje pozemku v KÚ Běhařov p.č. 367 

     o výměře 94 m2   
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje prodej pozemku p.č. 367 v k.ů. Běhařov panu 

Lubošovi Tomanovi, Běhařov č.p. 25  za cenu 60 Kč, za 1 m2. Výměra pozemku je 94 m2. 

Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 21.5.2020 do 12.6.2020. 

Celková cena tedy bude  5 640  Kč.  

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

Usnesení č. 64/2020  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 65/2020 
8.  Projednání a schválení odkupu pozemku v KÚ Běhařov p.č. 203/1, 203/2 

a 92 o celkové výměře 9 294 m2   
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje odkup pozemku p.č. 203/1, 203/2 a 92 

v k.ů.Běhařov do  vlastnictví obce Běhařov od manželů Krystlíkových a rodiny Švarcových 

za cenu 71,70 Kč za 1 m2. Výměra pozemku je celkem 9 294 m2. Celková cena tedy bude  

666 380  Kč. Na odkup bude vyhotovena smlouva se všemi záležitostmi.  

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

Usnesení č. 65/2020  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 66/2020 
9.  Projednání a schválení odkupu pozemku v KÚ Běhařov p.č. 19/1 a 19/9  

o celkové výměře 457 m2   
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje odkup pozemku p.č. 19/1 o výměře 451 m2  a 

záměrem odkupu pozemku p.č. 19/9 o výměře 6 m2 obojí v k.ú Běhařov do  vlastnictví obce 

Běhařov od vlastníka Nová Hana JUDr, Hrusická  2526/34, 141 00 Praha-Záběhlice za cenu 

71,70 Kč za 1 m2. Výměra pozemku je celkem 457 m2. Celková cena tedy bude  32 767  Kč.  

Na odkup bude vyhotovena smlouva se všemi záležitostmi.  

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

Usnesení č. 66/2020  bylo schváleno. 

 

Výpis byl vyhotoven dne 12.6.2020 

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

 

Ověřili:          Zdeněk Gröszl           …………………………..                     

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

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



 

 

 


