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Obec Bečice 

Zastupitelstvo obce 

Bečice391 75 Malšice 

IČO: 00512524 

www.becice.cz 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejněných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů v plném znění. 

 

 

Z Á P I S z 1. zasedání Zastupitelstva obce Bečice 

Den a místo konání: 26.1. 2023 v zasedací místnosti 
obecního úřadu 

 

Hodina zahájení: 17:00 hod. 
Počet přítomných členů: 7 

 
B o d č . 1 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Bečice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 
17:00 hodin starostou Vladimírem Leštinou (dále jen předsedající). 

 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 
zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 
 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce a na elektronické 
úřední desce Obecního úřadu Bečice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní 
a to od   18.1.  do 26. 1.2023. 
2022 (příloha č.1). 

 
Předsedající dále z prezenční listiny (příloha č. 1) přítomných členů zastupitelstva 

konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 
odst. 3 zákona o obcích).  

 
Určení ověřovatelů.  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Olgu Kuklovou a        Hanku Dvořákovou. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 

http://www.becice.cz/
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bečice určuje zapisovatelem Ing. Hanu Novákovou Boušovou a 
ověřovateli             zápisu Olgu Kuklovou a Hanku Dvořákovou. 

 
Výsledek hlasování:   PRO   7
 PROTI   0  
 ZDRŽELI SE   0 
USNESENÍ: č.1/23/Z2 bylo schváleno 

 
Předsedající představil program: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení fotovoltaické elektrárny na obecní úřad v Bečicích 
3. Schválení DPP – David Kukla  - les 
7  Diskuse 
8 Závěr 

 
 

 
 

B o d č . 2 
Schválení fotovoltaické elektrárny na obecní úřad v Bečicích 

 

Předsedající představil záměr využití státního dotačního systému konkrétně na realizaci fotovoltaické 
elektrárny na obecní úřad v Bečicích. Byl představen průměrný roční obecní odběr elektřiny za poslední 
léta a plán, jak začít postupovat ohledně vyřízení dotací.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zahájení řízení ohledně realizace fotovoltaické elektrárny na obecní úřad 
v Bečicích. 
 
Výsledek hlasování:   PRO   6
 PROTI   0  
 ZDRŽELI SE   1 
USNESENÍ: č.2/23/Z2 bylo schváleno 
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B o d č . 3 
Schválení DPP – David Kukla  - les 

 
 

Předsedající vysvětlil nutnost schválení DPP pro pana Kuklu (tč. zastupitele), ohledně prací 
týkajících se lesů.  

 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje DPP pro pana Kuklu. 
 
Výsledek hlasování:   PRO   7
 PROTI   0  
 ZDRŽELI SE   0 
USNESENÍ: č.3/23/Z2 bylo schváleno 

 

 

 
 

B o d č .4 
Diskuze 

Po projednání hlavních bodů se do diskuze vložili hosté schůze (viz příloha). 

Dotazy byly na ceny palivového dřeva, kdy zastupitelé dotaz zodpověděli takto: 

1) Samovýroba – 0-500 Kč 

2) Výrobní cena pro osoby, kteří nejsou občany Bečic -+20 % nad výrobní náklady  

3) Pro občany Bečic platí pouze výrobní náklady 
 

B o d č . 5  
Závěr 

 
 

Předsedající poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 19:15. 
 
 

Příloha zápisu: Prezenční listina 

Zápis byl vyhotoven dne 

27.1.2023 
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Zapisovatel: 
 

Ing. Hana Nováková Boušová v.r. 
 

Ověřovatelé: 
 

Hanka Dvořáková v.r. 

Olga Kuklová v.r. 

 
Starosta obce: 
 
Vladimír Leština v.r. 

 
 

Způsob zveřejnění: 

webové stránky www.becice.cz 
vyvěšeno na úřední desce: od 27.1. do 
31.2.2023 

http://www.becice.cz/
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