
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 
Výpis usnesení ze zápisu č. 14/2021 

              z  veřejného  zasedání obecního zastupitelstva  obce                              

          Běhařov  konaného dne 18.6.2021 od 19,30 hodin 

 

 

 

 

Usnesení č. 89/2021 
Návrh usnesení: 
OZ obce Běhařov určuje zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele pana Luboše 

Tomana a Zdeňka Gröszla. 

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

Usnesení č. 89/2021  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 90/2021 
Program:  

1. Předložení rozpočtových změn č. 2/2021 

2. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021 o 

místním poplatku z pobytu. 

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

kterou se ruší obecně závazná vyhláška 2/2014 

4. Projednání a schválení přijetí dotace „Odkanalizování obce Běhařov“ 

5. Projednání a schválení přijetí dotace „Obnova vodních gravitačních 

zdrojů“ 

6. Projednání a schválení přijetí dotace na obnovu hlavního 

vodovodního řadu. 

7. Projednání a schválení odkupu pozemků od pana Mlynaříka 

8.  Projednání a schválení „Závěrečného účtu“ obce za rok 2020 

          společně se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření   

     ÚSC Běhařov“                                                                  

9.  Projednání a schválení „Účetní závěrky za rok 2020“    

10. Projednání a schválení přijetí dotace z PK - příspěvku na vybavení a 

opravy neinvestiční povahy      

11.  Informace obecního úřadu    

          
Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

Usnesení č. 90/2021  bylo schváleno. 
  

              



Usnesení č. 91/2021 
 Předložení rozpočtových změn č. 2/2021 

Starosta obce seznámil občany s rozpočtovými změnami č. 2/2021. 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. 91/2021  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 92/2021 
 Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021 o 

místním poplatku z pobytu. 
Starosta obce seznámil občany s Obecně závaznou vyhláškou č 1/2021 o místním poplatku 

z pobytu. Tento dokument měli občané k nahlédnutí. K vyhlášce nebylo připomínek a bude 

součástí tohoto zápisu. 

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

      Usnesení č. 92/2021  bylo schváleno. 

 

 

 

 

Usnesení č. 93/2021 
 Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021 kterou 

se ruší obecně závazná vyhláška 2/2014 
Starosta obce seznámil občany s Obecně závaznou vyhláškou obce č. 2/2021, kterou se ruší 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014.  Tento dokument měli občané k nahlédnutí. Ke 

zrušovací vyhlášce nebylo připomínek a bude součástí tohoto zápisu. 

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

      Usnesení č. 93/2021  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 94/2021 
 Projednání a schválení přijetí dotace „Odkanalizování obce Běhařov“ 

 
Starosta obce seznámil občany s návrhem přijetí dotace ve výši 909 315,- Kč na zpracování 

projektové dokumentace na kanalizaci: výzva č. 3/2020 z Národního programu Životní 

prostředí, název dotační žádosti: „Odkanalizování obce Běhařov“. OZ schvaluje smlouvu 

č. 1200300146 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

prostřednictvím Národního programu Životní prostředí na investiční akci s názvem 

„Odkanalizování obce Běhařov“.  
Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

      Usnesení č. 94/2021  bylo schváleno. 

 

 



 

 

 

Usnesení č. 95/2021 
 Projednání a schválení přijetí dotace „Obnova vodních gravitačních 

zdrojů“ 
Starosta obce seznámil občany se záměrem přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na 

obnovu a rozšíření vodních gravitačních zdrojů, zářezů. Máme přislíbeno 62% z ceny díla, 

podíl obce je 38%. Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši 2 166 417,- Kč. Realizace by 

měla proběhnout v letech 2021 – 2023. 

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

      Usnesení č. 95/2021  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 96/2021 
 Projednání a schválení přijetí dotace na obnovu hlavního vodovodního 

řadu. 
Starosta obce seznámil občany se záměrem přijetí dotace z PSOV na obnovu hlavního 

vodovodního řadu. Obdrželi jsme dotaci ve výši 200 000,- Kč a bude tedy realizována další 

etapa výměny litinového potrubí za nové.  

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

      Usnesení č. 96/2021  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 97/2021 
 Projednání a schválení odkupu pozemků od pana Mlynaříka 

Starosta obce seznámil občany se záměrem odkupu pozemků od pana Mlynaříka za 

účelem zpřístupnění nových parcel. Jedná se o části těchto pozemků: p. č. 191/4, 

191/3 v k.ú. Běhařov dle geometrického plánu za cenu 80 Kč,- za jeden metr 

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

      Usnesení č. 97/2021  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 98/2021 
  8. Projednání a schválení „Závěrečného účtu“ obce za rok 2020 

     společně se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření   

     ÚSC Běhařov“                                                                      
Starosta obce seznámil občany se závěrečným účtem obce Běhařov za rok 2020 současně se 

zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Běhařov.  

Dokumenty měli občané k nahlédnutí   

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Závěrečný účet obce Běhařov za rok 2020 

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

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

Usnesení č. 98/2021  bylo schváleno. 

 

 



Usnesení č. 99/2021 
9. Projednání a schválení „Účetní závěrky za rok 2020“ 

Starosta obce seznámil občany s „Účetní závěrkou“ za rok 2020. 

Občané měli dokument k nahlédnutí. K předloženému dokumentu nebylo připomínek. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje „Účetní závěrku  obce Běhařov za rok 2020  

bez výhrad. 

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

Usnesení č. 99/2021  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 100/2021 
10. Projednání a schválení přijetí dotace z PK - příspěvku na vybavení a 

opravy neinvestiční povahy 

Starosta obce seznámil občany se záměrem přijetí dotace z PK. Zastupitelstvo Plzeňského 

kraje schválilo na svém zasedání dne 14.6.2021, číslo usnesení 257/21, poskytnutí účelové 

finanční dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční 

povahy“. OZ obce Běhařov schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu obce 

Běhařov ve výši 16 100,- Kč. 

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

Usnesení č. 100/2021  bylo schváleno. 

 

 

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

 
 

Výpis byl vyhotoven dne 18.6.2021 

 

 

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

 

 

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

                     

  

                     Zdeněk Gröszl……………………………………… 

 

 

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


