
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 

Výpis usnesení ze zápisu č. 2/2018 
              z  veřejného  zasedání obecního zastupitelstva  obce                              

          Běhařov  konaného dne 14.12. 2018 od 19,30 hodin 

 

Usnesení č. 9/2018 
Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Starosta obce navrhl zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele pana Luboše Tomana 

a Zdeňka Gröszla. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta 

možnost se vyjádřit přítomným občanům. 

Návrh usnesení: 

OZ obce Běhařov určuje zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele Luboše Tomana a 

Zdeňka Gröszla. 

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

Usnesení č. 9/2018  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 10/2018 
Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebylo 

připomínek. Starosta dal hlasovat o takto navrženém programu. 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje následující program zasedání: 

Program: 

1. Rozpočtové změny č. IV/2018 

2. Návrh rozpočtu na rok 2019 

3. Schválení zakoupení dětského hřiště - sestavy 

4. Schválení dotace pro včelaře 

5. Schválení podání dotace na MMR 

6. Informace obecního úřadu 

     7 . Diskuse 

             Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 
Výsledek hlasování:  Pro 4 členové OZ, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 10/2018  bylo schváleno. 

   

             

Usnesení č. 11/2018 
        1. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č IV/2018“ 

                           
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje rozpočtové změny č. IV/2018 bez výhrad. 

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

Usnesení č. 11/2018  bylo schváleno. 

 

 



Usnesení č. 12/2018 
        2. Návrh rozpočtu na rok 2019 

           

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 bez výhrad. 

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

Usnesení č. 12/2018  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 13/2018 
        3 . Schválení zakoupení dětského hřiště - sestavy 

              

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje nákup sestavy dětského hřiště v hodnotě cca 115 

000,-CZK od firmy PALIS. 

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

Usnesení č. 13/2018  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 14/2018 
         4 . Schválení dotace pro včelaře 

             

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje dotaci v hodnotě 5 000,-CZK pro Český svaz 

včelařů, základní organizace Janovice nad Úhlavou. 

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

Usnesení č. 14/2018  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 15/2018 
          5 . Schválení opravy místní komunikace p.č.622 a podání žádosti o 

dotace z programu  MMR 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje rekonstrukci komunikace na p.č. 622 v k.ú. 

Běhařov a podání žádosti o dotaci z programu MMR na opravu místní komunikace ve 

vlastnictví obce Běhařov  p.č. 622 a součastně prohlašuje, že má potřebné finanční prostředky 

na profinacování projektu ve výši 2 790 834,- a dofinancování svého podílu ve výši 30% tj. 837 

251,- z celkové částky. 

  

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

Usnesení č. 15/2018  bylo schváleno. 

 
Výpis byl vyhotoven dne 14.12.2018. 

 

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

 

Ověřili: Zdeněk Gröszl, Luboš Toman...................................... 

 

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


