
Zápis č. 01/2018  

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Babice konané 

29.10.2018 v 19.hod., v kanceláři OÚ v Babicích 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni: Černá Petra, Zikmund Pavel,  Mgr. Krátký Pavel, Ing .Nahodil Jiří,  

Aipldauer Roman,Vyhnálek Petr, Ing.Tkaný Jan 

Omluveni: ----- 

Občané: ----- 

Program: 

1)  Zahájení schůze 

2)  Složení slibu člena zastupitelstva obce 

3)  Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4)  Volba starosty 

5)  Volba místostarosty 

6)   Schválení odměn pro zastupitele 

7)   Změna hranic mezi katastrálním územím 

8)   Volba předsedy a členů kontrolního výboru 

9)   Volba předsedy a členů finančního výboru 

10)  Volba  zástupce do mikroregionu Moravkobudějovicko 

11)  Různé 

12)  Diskuze 

13)  Závěr schůze 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Schůzi zahájila p.Černá jako stávající starostka obce, přivítala členy nově 

zvoleného zastupitelstva a seznámila je s programem zasedání. Zároveň navrhla 

přidání bodu programu o změnu hranic mezi katastrálním územím Babice u 

Lesonic a Lesonice. Program byl jednohlasně schválen. 

 

                         Hlasování: 7-0-0   

 

2) Byla ověřena platnost volby všech členů. P.Černá přečetla slib, jehož složení 

potvrdili členové zastupitelstva svým podpisem a pronesením slova Slibuji. 

 Doklad je přílohou zápisu.   

 

 



3) Členové nového zastupitelstva schválili p.Zikmunda zapisovatelem,                                                                                                     

p.Krátkého a p.Vyhnálka ověřovateli zápisu č. 01/2018 z ustavujícího zasedání 

ZO Babice.     

                   Hlasování:   7-0-0 

 

4) P.Černá přednesla návrh na způsob volby starosty a místostarosty obce 

       a to systém tajné volby. Návrh byl následně schválen.  

                           Hlasování:  7-0-0 

                       

5) Všichni členové zastupitelstva provedli hlasování na návrh starostky obce.   

Výsledek:  Petra Černá 4 hlasy    Ing. Jiří Nahodil  3 hlasy.  

Nadpoloviční většinou byla pro volební období 2018-2022 zvolena starostkou obce 

Babice p. Petra Černá. ZO výsledek hlasování schválilo.   

                          Hlasování:   7-0-0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6) Všichni členové zastupitelstva provedli tajné hlasování na návrh starostky obce 

o hlasování na místostarosty obce. 

Výsledek:  Pavel Zikmund 5 hlasů    Ing. Jiří Nahodil  2 hlasy 

Nadpoloviční většinou byl zvolen místostarostou obce Babice pro volební období 

2018-2022  p. Pavel Zikmund.  ZO výsledek hlasování schválilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Hlasování: 7-0-0 

 

7)  Zastupitelstvo obce schvaluje, že funkce starosty a místostarosty bude v tomto  

 volebním období 2018-2022 neuvolněná. 

                                   Hlasování:  7-0-0 

 

8) Starostka obce p.Černá seznámila zúčastněné s tabulkovými tarify odměn a  

     přednesla návrh na odměnu pro funkci  neuvolněné starostky obce a to 10 950,-    

     Kč hrubého. Jedná se o 50% max. možného platu. Návrh byl následně schválen. 

          Hlasování:  7-0-0 

 

     9)   Starostka obce p.Černá přednesla návrh na odměnu pro funkci  místostarosty    

         obce ve výši 8000,- Kč hrubého. Jedná se o 42% max. možného platu Návrh byl  

          schválen. 

                                 Hlasování:  7-0-0 

 



10) Starostka obce p.Černá přednesla návrh na odměny řadových členů   zastupitelstva  

ve výši 300,-Kč a členů zastupitelstva s funkcí předsedy  výboru ve výši 400,- Kč. 

Návrh byl schválen. 

                                   Hlasování:  7-0-0              

               

      11)  ZO následně schválilo nárok na odměny pro zastupitele obce od 1.11.2018. 

                                           Hlasování:  7-0-0       

    

   12)  Starostka obce p.Černá seznámila zúčastněné zastupitele s požadavkem KÚ Mor.    

          Budějovice na změnu hranice k.ú., která je zároveň obecní hranicí:  

          Z Babic do Lesonic by přešel pozemek p.č. 301/2 zahrada 2112m2. 

          Z Lesonic do Babic by přešel pozemek p.č. 330/6 orná půda 2083m2 odděleno  

          z p.č. 330/4 a následně sloučeno s p.č. 307/1. 

                                      Hlasování:  4-2-1       

 

  13) Na návrh starostky obce byl předsedou Kontrolního výboru ve veřejném  

      hlasování zvolen Ing. Jan Tkaný. Členové p. Petr Vyhnálek a p. Roman    

      Aipldauer.  ZO výsledek hlasování schválilo.   

                                Hlasování:  7-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

 

14)  Na návrh starostky obce byl předsedou Finančního výboru ve veřejném    

hlasování zvolen Mgr. Pavel Krátký. Členové p. Ing. Jiří Nahodil a p. Roman    

Aipldauer.  ZO výsledek hlasování schválilo.  

                               Hlasování:  7-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

15) Zastupitelsto obce schválilo starostku p.Petru Černou jako zástupce za obec 

Babice do Mikroregionu  Moravskobudějovicko . 

 

                                 Hlasování    7-0-0 

 

16) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku p.Petru Černou k předběžnému  

  schvalování  úprav rozpočtových opatření před projednáním  zastupitelstvem  

  obce na celé volební období 2018-2022. 

                          Hlasování: 7-0-0 

 



    17) Zastupitelstvo obce schvaluje na návrh místostarosty používání soukromého  

            vozidla na služební cesty pro  starostku p.Petru Černou. 

                              Hlasování: 6-0-1 

 

18) Nově zvolená starostka přednesla krátký projev. Poděkovala za důvěru a  

 popřála všem zastupitelům hodně úspěchů v nadcházejícím období. 

 

19)  Starostka obce schůzi ve 21 hod. ukončila. 

 

   V Babicích dne 29.10.2018 

 

Zapsal:                                                                                         Ověřili: 
 
 
Pavel Zikmund      ……………………                      Pavel Krátký …………………    
 
  
                                                                                Petr Vyhnálek  …………………. 
 
 

Petra Černá  

starostka   ………………………………. 

 

 

 


