
Zápis č. 32/2018  

ze schůze zastupitelstva obce Babice konané 12.3.2018       

v 19:00 hod., v kanceláři OÚ v Babicích 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Petra Černá , Pavel Zikmund,  Josef Klimeš,  Ing.Jan Tkaný, 

                  Roman Aipldauer, Mgr. Pavel Krátký 

 

Omluveni:   Ing . Jiří Nahodil, Petr Vyhnálek 

Občané:   

                      
Program:     

       1/  Zahájení 
       2/  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
       3/  Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání 
       4/  Řešení obecního zaměstnance a kronikáře 
       5/  Střednědobý výhled  rozpočtu na rok 2019-2022, 
       6/  Schválení rozpočtu na rok 2018 
       7/  Schválení zápisu finančního a kontrolního výboru 
       8/  Schválení změny Územního plánu 
       9/  Schválení prodeje a ceny pozemku pro EON pod trafostanicí       
      10/  Smlouva COOP 
      11/  Prodej a nákup pozemku   
      12/  Setkání obcí Babice  
      13/  Podání žádosti o dotaci 
      14/  Řešení GDPR                          
      15/ Oprava cesty Bolíkovice 
      16/ Pojištění majetku 
      17/ Schválení vnitřní předpisové směrnice 
      18/  Různé  
      19/  Závěr 

 

 

 

1)  Schůzi zahájila starostka p. Černá, zúčastněné přivítala a seznámila je s 

 programem zasedání. Návrh programu byl následně schválen. 

 

     Hlasování:  6-0-0 

2) Starostka obce p. Černá navrhla zapisovatelem p. Zikmunda a ověřovateli zápisu  

a usnesení č.32/2018 p.Ing.Tkaného a p. Aipldauera. Návrh byl následně 

schválen. 



                          Hlasování: 6-0-0 

          

3) Místostarosta p.Zikmund  přečetl zápis a usnesení č.31/2018 ze zasedání ZO. 

Tyto dokumenty byly členy zastupitelstva jednohlasně schváleny.  

 

                    Hlasování: 6-0-0 

                              

4)   Starostka obce p.Černá seznámila zastupitele se situací ohledně zajištění prací 

  na obci  pomocí osob přes Pracovní úřad na VPP v letošním roce. Z dřívějších 

  roků kdy byla možnost 4 pracovníků, tak pro letošní rok je pouze 1 a dle sdělení 

  PÚ tak v blízkém okolí není nikdo koho by nám přidělily. Po zvážení všech  

  možností, ZO schválilo jako nejvhodnější řešení najít stálého zaměstnance.   

   

                                Hlasování: 6-0-0  

 

5) Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled  rozpočtu obce na rok 2019-2022.     

 

                                  Hlasování:  6-0-0 

         

6)  Starostka obce p.Černá seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu  na rok 2018.    

     Zastupitelé jednotlivé položky projednali a následně nový rozpočet bez výhrad  

     schválili.  Nový rozpočet činí 10 572 406 Kč. Byl schválen jako schodkový, 

     rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z finančních prostředků na běžných   

    účtech. Závazný ukazatel je paragraf.   

 

        Hlasování: 6-0-0 

 

7) Předseda kontrolního výboru p. Ing Tkaný seznámil zastupitele s výsledky kontroly  

    kontrolního výboru za uplynulé čtvrtletí (I. čtvrtletí 2018, zpráva č.1/2018).  

   Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly byla   

    schválena. 

      Hlasování: 6-0-0 

 



8) Předseda finančního výboru p.Krátký  seznámil zastupitele s výsledky kontroly   

    finančního výboru za uplynulé čtvrtletí (I. čtvrtletí 2018, zpráva č.1/2018). 

    Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly byla  

    schválena. 

       Hlasování:  6-0-0 

 

9)  ZO ověřuje soulad změny č.1 Územního plánu Babice s Politikou územního    

     rozvojem ve znění Aktualizace č.1, se zásadami územního rozvoje kraje Vysočina 

     ve znění aktualizace č.1,2,3,5. 

     Výsledek provedené změny byla následně schválen. 

    

                        Hlasování: 6-0-0  

 

10) ZO schválilo prodej pozemku na základě záměru z minulého zasedání ZO a  

      zveřejněného dle zákona č.128 o obcích od 8.2.do 25.2.2018 pro EON na  

     výstavbu nové Trafo stanice na p.č. 574/1. Jedná se o cca o 20m2 za 45 Kč/m2.  

      Prodej a cena pozemku byla následně schválena. 

 

        Hlasování:  6-0-0 

 

11)   ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz prodejny s COOP 

        H.Brod v Babicích ve výši 54 000,- a pověřilo starostku obce p. Černou  

        k podepsání smlouvy. 

   

                           Hlasování: 6-0-0 

 

12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup pozemku par. č. 455 v kata- 

      strálním území Babice u Lesonic o výměře 6 010m2 za cenu 108 180,- Kč  

      který je ve vlastnictví Anděl Miroslav, č. p. 218, 67401 Výčapy  a Vala Aleš, č.     

     p.153, 67401 Střítež a pozemek p.č.456 v katastrálním území Babice u Lesonic   

     o výměře 13 050m2 za cenu 234 900,- Kč který je ve vlastnictví Rolnické  

     společnosti Lesonice. Jedná se o pozemky které jsou změnou územního plánu  

     určeny na bytovou výstavbu.  



                            

                          Hlasování:  6-0-0 

 

13)  Zastupitelstvo obce projednalo  záměr prodeje pozemku par. č. 362  v 

       katastrálním území Babice u Lesonic  o výměře 11719m2. 

      Zájemci o koupi jsou Anděl Miroslav, č. p. 218, 67401 Výčapy  a Vala Aleš,  

      č. p.153, 67401 Střítež . Dále p.č 320/3 v katastrálním území Babice u Lesonic   

      o výměře 6 603m2  a p.č 256/7 v katastrálním území  Babice u Lesonic  o  

      výměře 19 469m2 . Zájemce o koupi je Rolnická společnost Lesonice.        

             

         Hlasování:   6-0-0 

            

14)   ZO schválilo účast na setkání obcí Babice, letos v Babicích u Kelče v 

       počtu 3-4 osoby.                          

          Hlasování: :  6-0-0 

 

15)   ZO projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na projektovou  

       dokumentaci z programu Čistá voda 2018  na vybudování rozvodu vodovodu  

       v Bolikovicích napojeného na vodovod Babice a projektovou dokumentaci na  

      vybudování rybníku v lokalitě pod Taškami.                                

         Hlasování: :  6-0-0 

 

16)  Starostka obce p.Černá seznámila zastupitele s nutností uzavření smlouvy na   

       zajištění pověřence ohledně dodržení pravidel zákona o ochraně osobních údajů 

      dle GDPR. Vzhledem k určitým nejasnostem a možným změnám ze strany státu 

      ZO rozhodlo ještě počkat než se všechny podmínky s tím spojené upřesní. 

                 

                             Hlasování: : 6-0-0 

                 

17)  Starostka obce p.Černá seznámila zastupitele s nutností zajištění obecního   

       kronikáře a nabídkou od p. Aleny Peterkové, že by měla o tuto práci zájem. 



                                      Hlasování: 6-0-0 

 

18)  ZO nechalo vypracovat návrh opravy cesty hráze u rybníku v Bolíkovicích.  

        Vzhledem k tomu, že se jedná o místní komunikaci na které je vybudován   

        přepad rybníku, byl požádán p.Tkaný aby předložil k nahlédnutí projektovou 

       dokumentaci jak byla řešena dopravní situace v tomto místě z pohledu projektu      

       opravy rybníka. 

 

                                  Hlasování: 6-0-0 

19)  ZO projednalo a schválilo nechat přepočítat možné varianty pojištění obecního     

        majetku.  

              

                                   Hlasování: 6-0-0 

 

 

20)  ZO projednalo a schválilo aktualizaci vnitřní předpisové směrnice ohledně 

        zajištění finančního hospodaření obce Babice. 

 

                                    Hlasování:6-0-0 

21)  Závěr  

 

Usnesení ZO Babice schvaluje: 

 zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 program schůze, zápis a usnesení z předešlého zasedání 

     zabezpečení prací na obci formou stálého zaměstnance  

     střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 

     rozpočet obce na rok 2018  

 výsledek kontroly kontrolního výboru za I. čtvrtletí 2018 

 výsledek kontroly finančního  výboru za I. čtvrtletí 2018 

 soulad změny č.1 Územního plánu Babice 

 prodej a cenu pozemku pro EON 

 Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz prodejny 

 nákup  pozemků p. č. 455 a 456  

     návrh záměru prodeje pozemku p.č.362,320/3 a 256/7  

 



 

 

 podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci 

 řešení situace ohledně GDPR 

 postup řešení opravy cesty na hrázi rybníka 

 aktualizaci pojištění obecního majetku 

 aktualizaci vnitřní předpisové směrnice 

 

Starostka obce schůzi v 21 hodin ukončila.   

  V Babicích dne 12.3.2018 

 

 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 
 
 
Pavel Zikmund     ……….………………           Ing. Jan Tkaný ………………………….. 
 
 
                                                                          Roman Aipldauer   ……………………. 
 
 
 
 

                                                                  Petra Černá  

                                                                    starostka        ………………………………. 

 


