
Obec Běhařov 

Zastupitelstvo obce Běhařov 
Výpis usnesení ze zápisu č. 6/2019 

              z  veřejného  zasedání obecního zastupitelstva  obce                              

          Běhařov  konaného dne 20.12. 2019 od 19,30 hodin 

 

Usnesení č. 42/2019 

Návrh usnesení: 
OZ obce Běhařov určuje zapisovatele pana Stanislava Kubíčka, ověřovatele Luboše Tomana. 

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

Usnesení č. 42/2019  bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 43/2019 

Program:  

1. Předložení rozpočtových změn č. 5/2019 

2. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 

3. Projednání a schválení navýšení ceny vodného a nového plánu obnovy 

vodovodu a kanalizace 

4. Projednání a schválení navýšení ceny za odpady 

5. Projednání a schválení navýšení základního kapitálu, přijetí obcí 

Běšiny a Vrhaveč do Pošumavské odpadové s.r.o. a schválení nové 

společenské smlouvy. 

6. Projednání a schválení vyřazení majetku – zmařená investice 

 

7. Informace obecního úřadu 

  8 . Diskuse 
             Pro navržený program hlasovali zastupitelé takto: 

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

Usnesení č. 43/2019  bylo schváleno. 

 

  

Usnesení č. 44/2019 

1. Projednání a schválení „Rozpočtových změn č 5/2019“ 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje rozpočtové změny č. 5/2019 bez výhrad. 

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

Usnesení č. 44/2019  bylo schváleno. 

                             
 

Usnesení č. 45/2019 
2 . Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje návrh rozpočtu obecního úřadu Běhařov na rok 

2020  bez výhrad. 

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

Usnesení č. 45/2019  bylo schváleno.  



 

Usnesení č. 46/2019 
3 . Projednání a schválení navýšení ceny vodného a nového plánu obnovy 

vodovodu a kanalizace 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje zvýšení ceny vodného ze současných 23 Kč na      

25 Kč za jeden metr krychlový od roku 2020 včetně a současně schvaluje nový plán 

obnovy vodovodu a kanalizace. 

 

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

Usnesení č. 46/2019  bylo schváleno.  

 

 
 

Usnesení č. 47/2019 

4 . Projednání a schválení navýšení ceny za odpady 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu ze 

současných 550 Kč na 600 Kč od roku 2020 včetně vyhláškou 5/2019. Současně vyhláška 

5/2019 ruší  vyhlášku 1/2019. 

 

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

Usnesení č. 47/2019  bylo schváleno.  

 

 

Usnesení č. 48/2019 
5. Projednání a schválení navýšení základního kapitálu, přijetí obcí 

Běšiny a Vrhaveč do Pošumavské odpadové s.r.o. a schválení nové 

společenské smlouvy. 
 Starosta obce seznámil občany s návrhem usnesení: 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo 
 

1a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na 

novou výši 2.166.210,- Kč 

 

1b) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány 

takto:  

- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.100.000,- Kč 

- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající 

počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých 

společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

 

1c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle 

přiloženého návrhu. 

 
Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje přijetí návrhu usnesení bez výhrad. 

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

Usnesení č. 48/2019  bylo schváleno.  



 

 

 

 

 

 

   6.Projednání a schválení vyřazení majetku – zmařená investice 
             Starosta obce seznámil občany a zastupitele se záměrem vyřadit z evidence 

majetku obce investici „Studie ubytovací areál“ v pořizovací ceně 200 000 Kč jako 

zmařenou investici. 

 

Návrh usnesení: OZ obce Běhařov schvaluje záměr vyřadit z evidence majetku obce 

investici „Studie ubytovací areál“ v pořizovací ceně 200 000 Kč jako zmařenou 

investici. 

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

     Usnesení č. 49/2019  bylo schváleno.  

 
 

 

 

 

 

 

Výpis byl vyhotoven dne 20.12.2019 

 

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

 

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

 

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


