
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 
Výpis usnesení ze zápisu č. 16/2021 

              z  veřejného  zasedání obecního zastupitelstva  obce                              

          Běhařov  konaného dne 22.10.2021 od 19,30 hodin 

 

 

Usnesení č. 109/2021 
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. 109/2021  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 110/2021 
Program:  

1. Předložení rozpočtových změn č. 4/2021 

2. Projednání a schválení výběru zhotovitele na opravu hráze vodní nádrže 

Laguna – firma  INSTAV vyhrála ve výběrovém řízení 

3. Projednání a schválení záměru zadat zhotovení nového územního plánu 

obcí Běhařov a Úborsko.  

4. Projednání a schválení vybudování přípojek vody a kanalizace na  

hranici pozemku 205/1 a 38/3 

5. Projednání a schválení smlouvy s panem Kociánem 

6. Informace obecního úřadu, diskuse 
Výsledek hlasování:  Pro 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 110/2021  bylo schváleno.          
              

Usnesení č. 111/2021 
 Předložení rozpočtových změn č. 4/2021 

Starosta obce seznámil občany s rozpočtovými změnami č. 4/2021. Tento dokument měli 

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

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

Usnesení č. 111/2021  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 112/2021 
 

  Projednání a schválení výběru zhotovitele na opravu hráze vodní 

nádrže  Laguna – firma  INSTAV vyhrála ve výběrovém řízení 
Starosta obce seznámil občany s tím, že z výběrového řízení na opravu vodní nádrže Laguna 

vzešla firma Jiří Bohůnek - INSTAV. Čekáme na vyřízení dotace na MZE a vydání 

stavebního povolení. 

O tomto záměru nechal starosta hlasovat OZ. 
Výsledek hlasování:  Pro 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 112/2021  bylo schváleno.   



 

 

Usnesení č. 113/2021 
3. Projednání a schválení záměru zadat zhotovení nového územního 

plánu obcí Běhařov a Úborsko.  
Starosta obce seznámil občany s návrhem zadat zpracování nového územního plánu 

v digitální podobě panem ing. Staškem, který vzešel z výběrového řízení. Na tento záměr 

budeme žádat dotaci v lednu příštího roku z PSOV. 

O tomto záměru nechal starosta hlasovat OZ. 
Výsledek hlasování:  Pro 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 113/2021  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 114/2021 
 

4. Projednání a schválení vybudování přípojek vody a kanalizace na 

hranici pozemku 205/1 a 38/3 
Starosta obce seznámil občany s návrhem odsouhlasit vybudování přípojky vody a kanalizace 

na hranici pozemků 205/1 a 38/3 za podmínky předložení stavebního povolení dotýkajících se 

těchto pozemků. Přípojky budou v tomto případě na náklady obce. 

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

Usnesení č. 114/2021  bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 115/2021 
5. Projednání a schválení smlouvy s panem Kociánem 

Starosta obce seznámil občany a zastupitele se smlouvou mezi panem Kociánem a 

obcí Běhařov, ve které jsou vymezeny podmínky při případné realizaci vedení 

kanalizačního potrubí přes jeho pozemek p.č.198.  

Zastupitelé hlasují o přijetí a odsouhlasení této smlouvy. 
Výsledek hlasování:  Pro 5 členů OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 115/2021  bylo schváleno. 

   
 

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

Výpis byl vyhotoven dne 22.10.2021 

 

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

 

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

                     

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

 

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


