
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 
Výpis usnesení ze zápisu č. 15/2021 

              z  veřejného  zasedání obecního zastupitelstva  obce                              

          Běhařov  konaného dne 6.8.2021 od 19,30 hodin 

 

 

Usnesení č. 101/2021 
Návrh usnesení: 
OZ obce Běhařov určuje zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele pana Luboše 

Tomana a pana Zdeňka Gröszla. 

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

Usnesení č. 101/2021  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 102/2021 
Program:  

1. Předložení rozpočtových změn č. 3/2021 

2. Projednání a schválení záměru prodeje pozemků pro výstavbu 

rodinných domů v Běhařově na pozemcích 651, 652, 653, 654, 655 a 656 

vzniklých z pozemku 203/1 

3. Projednání a schválení záměru prodeje pozemků pro výstavbu 

rodinných domů v Úborsku na pozemcích 7 a 10 a dále 110, 111, 112  

4. Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Běhařov a firmou Gasnet, 

s.r.o. „Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízenía o smlouvě budoucí nájemní“. 

5. Projednání a schválení prodeje obecního pozemku 47/1 panu Jiřímu 

Burešovi, Běhařov č.p. 24, 340 21, Janovice n.Ú. 

6. Projednání a schválení - zadání zpracování nového územního plánu pro 

obec Běhařov.  Jako pověřeného zastupitele pro jednání s úřady určuje 

obecní zastupitelstvo starostu obce. 

7. Informace obecního úřadu              
Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

Usnesení č. 102/2021  bylo schváleno. 

 
          

              

Usnesení č. 103/2021 
 Předložení rozpočtových změn č. 3/2021 

Starosta obce seznámil občany s rozpočtovými změnami č. 3/2021. 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. 103/2021  bylo schváleno. 



 

 

 

Usnesení č. 104/2021 
 Projednání a schválení záměru prodeje pozemků pro výstavbu 

rodinných domů v Běhařově na pozemcích 651, 652 653, 654, 655 a 656 

vzniklých z pozemku 203/1 
Starosta obce seznámil občany se záměrem prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků 

v Běhařově na pozemcích 651, 652, 653, 654, 655 a 656 v k.ú. Běhařov, které vnikly 

z pozemku 203/1 za multifunkční budovou obecního úřadu. O tomto záměru nechal starosta 

hlasovat OZ. 

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

 Usnesení č. 104/2021  bylo schváleno. 

 
 

 

 

Usnesení č. 105/2021 
 Projednání a schválení záměru prodeje pozemků pro výstavbu 

rodinných domů v Úborsku na pozemcích 7 a 10 a dále 110, 111, 112  
Starosta obce seznámil občany se záměrem prodeje pozemků pro výstavbu rodinných 

domků v Úborsku  na pozemcích 7 a 10 dole v zatáčce u křížku a dále pak pozemky 110, 

111, 112 napravo k zastávce ČD v k.ú. Úborsko. O tomto záměru nechal starosta 

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

      Usnesení č. 105/2021  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 106/2021 
 Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Běhařov a firmou Gasnet, 

s.r.o. „Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“. 
Starosta obce seznámil občany s návrhem pro schválení smlouvy mezi obcí Běhařov a firmou 

GASNET s.r.o. „Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“. Touto smlouvou se vymezuje 

majetkový a servisní vztah k plynárenským zařízením mezi obcí Běhařov a firmou Gasnet 

s.r.o.. O tomto záměru nechal starosta hlasovat OZ. 

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

Usnesení č. 106/2021  bylo schváleno 

 

 

 



 

 

Usnesení č. 107/2021 
 Projednání a schválení prodeje obecního pozemku 47/1 panu Jiřímu 

Burešovi, Běhařov č.p. 24, 340 21, Janovice n.Ú. 

 
Starosta obce seznámil občany se záměrem prodeje obecního pozemku 47/1 v k.ú. Běhařov 

panu Burešovi Jiřímu, bytem v Běhařově č.p. 24, Janovice nad Úhlavou. Tento pozemek je 

přilehlý k nemovitosti, kterou pan Bureš vlastní. Cena je stanovena na 60 Kč za jeden metr 

čtvereční, plocha je 170 metrů, celkem tedy 10 200,- Kč za tento pozemek. O tomto záměru 

nechal starosta hlasovat OZ. 

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

      Usnesení č. 107/2021  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 108/2021 
 Projednání a schválení  „Zadání zpracování nového územního plánu 

pro obec Běhařov“.  Jako pověřeného zastupitele pro jednání s úřady 

určuje obecní zastupitelstvo starostu obce. 
Starosta obce seznámil občany se záměrem zadat zpracování nového územního plánu obce 

Běhařov. Jako pověřeného zastupitele obce pro jednání s úřady pro účely zpracování 

územního plánu určuje OZ starostu obce Běhařov pana Kellnera. O tomto záměru nechal 

starosta hlasovat OZ. 

 

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

      Usnesení č. 108/2021  bylo schváleno. 

 

. 

 

 

7.  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.......................................................... 


