
Zápis č. 31/2018  

ze schůze zastupitelstva obce Babice konané 6.2.2018          

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni: Pavel Zikmund,  Ing . Jiří Nahodil, Josef Klimeš,  

                 Roman Aipldauer, Petr Vyhnálek, Mgr. Pavel Krátký,  

 

Omluveni:  Petra Černá , Ing.Jan Tkaný, 

 

Občané:   

 

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení zápisu z minulého zasedání 

4) Projednání rozpočtového opatření č.8 

5) Schválení výběrového řízení 

6) Schválení výsledku inventarizace  

  7) Schválení záměru prodeje pozemku 

  8)  Projednání počtu VPP 

 9)  Dotace POVV 

10) Informace Vodovod Lesonicko 

11) Různé  

12) Závěr schůze 

 

 

1)  Schůzi zahájil místostarosta p. Zikmund, zúčastněné přivítal a seznámil přítomné 

zastupitele s  programem zasedání. Návrh programu byl následně schválen. 

     Hlasování:  6-0-0 

 

2) Zapisovatelem pro toto zasedání zastupitelstva byl navržen p. Zikmund a 

ověřovateli zápisu  a usnesení č.31/2018  p. Klimeš a p.Mgr.Krátký. Návrh byl  

následně schválen. 

                             Hlasování: 6-0-0 



          

3) Místostarosta p.Zikmund přečetl zápis č.30/2017 a usnesení č.30/2017  ze 

zasedání ZO. Tyto dokumenty byly členy zastupitelstva jednohlasně schváleny.  

 

                      Hlasování:  6-0-0 

                              

4)  Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 8  

 

               

5) Místostarosta obce p. Zikmund seznámil zastupitele s výsledkem výběrového 

řízení na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Babice ze dne 25.1.2018. 

Ze čtyřech nabídek byla vybrána nejlacinější nabídka od Fy Klíma Třebíč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek hodnotící komise z výběrového 

řízení na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Babice,okres Třebíč a  

tento výsledek schvaluje. Současně ZO pověřuje starostku p. Černou k dalšímu 

jednání a podpisu smlouvy o dílo. 

 

                             Hlasování: 6-0-0 

 

6)  Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem inventarizace obecního majetku. 

Následně byl výsledek inventarizace jednohlasně schválen. 

    Hlasování:  6-0-0 

 

7)  Místostarosta obce seznámil přítomné zastupitele s průběhem jednání 

jednání na EON Třebíč ohledně přípojky el. proudu do prostoru plánované 

výstavby rod. domů. Jako nejvhodnější pro postavení Trafo stanice ze strany 

EONu se jeví prostor na p.č. 574/1. Podmínkou pro podání žádosti o přípojku 

el.proudu je prodej pozemku pod budoucí trafostanicí.Jednalo by se cca o 20m2. 

Záměr prodeje byl následně schválen. 

                                  Hlasování:  6-0-0 

 

8)   Zastupitelstvo obce schválilo pro letošní rok 4  pracovníky na Veřejně prospěšné 

práce zajišťované přes Pracovní úřad. 

         Hlasování:   6-0-0 

 



 

9)   Zastupitelstvo obce projednalo možnosti použití dotačního titulu POVV   

  2018 na letošní rok  a schválilo její použití na dokončení výměny oken a dveří  

  v budově OÚ v Babicích.       

 

                                  Hlasování: 6-0-0 

 

10)    Místostarosta obce  seznámil zastupitele s průběhem jednání Na OÚ v Lesoni-  

   cích  5.2.2018 ohledně plánované výstavby vodovodu Lesonicko.    V rámci této  

   akce bude vybudována odbočka na obec Babice pro případ selhání dosavadní-   

   ho zdroje vody. V souvislosti s touto možností řešení    zásobování vodou je  

   třeba zaslat informativní dopis na svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč  

   aby s touto možností po technické stránce do budoucna počítal.   

 

                                       Hlasování:6-0-0        

          

 

 Usnesení ZO Babice schvaluje: 

 zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 program schůze, zápis a usnesení z předešlého zasedání 

    výsledek inventarizace majetku 

 záměr prodeje pozemku pod trafostanici pro fy EON   

 výsledek hodnotící komise z výběrového řízení    

 počet VVP na letošní rok v počtu 4 

 použití dotace POVV na výměnu oken OÚ 

 variantu řešení zásobování vodou v případě potíží současného stavu  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 rozpočtové opatření č. 8 

 

Místostarosta obce schůzi v 21 hodin ukončil.   

  V Babicích dne 6.2.2018 



 

Zapsal:                                                            Ověřili: 
 
 
Pavel Zikmund     ……….………………           Josef Klimeš   ………………………….. 
 
 
                                                                          Mgr. Pavel Krátký   ……………………. 
 
 
 
 

                                                                  Petra Černá  

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

 

 


