
Zápis č. 33/2018  

ze schůze zastupitelstva obce Babice konané 3.4.2018       

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Petra Černá , Pavel Zikmund,  Ing.Jan Tkaný, Roman Aipldauer,  

                  Mgr. Pavel Krátký, Ing . Jiří Nahodil, Petr Vyhnálek 

 

Omluveni:  Josef Klimeš 

Občané:   

                      
Program:     

       1/  Zahájení 
       2/  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
       3/  Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání 
       4/  Prodej pozemku   
       5/  Volby do zastupitelstva  obce 2018          
       6/  Různé  
       7/  Závěr 

 

 

 

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

 programem zasedání. Návrh programu byl následně schválen. 

 

     Hlasování:   7-0-0 

 

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

a usnesení č.32/2018 p. Krátkého a p.Ing. Nahodil. Návrh byl následně schválen. 

                          Hlasování:  7-0-0 

          

3) Místostarosta p.Zikmund  přečetl zápis a usnesení č.32/2018 ze zasedání ZO. 

Tyto dokumenty byly členy zastupitelstva jednohlasně schváleny.  

 

                    Hlasování:  7-0-0 

                              



                            

4)  Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 362  o výměře   

    11719m2  v katast. území Babice u Lesonic za 210 942,- Kč. Zájemci o koupi jsou   

     Anděl Miroslav, č. p. 218, 67401  Výčapy  a Vala Aleš, č. p.153, 67401 Střítež .  

     Záměr prodeje byl zveřejněn dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně  

     ZO pověřilo  p.starostku k provedení všech úkonů s tím spojených. 

 

                                  Hlasování:  7-0-0 

            

5)   Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku p.č 320/3 o výměře  

      6 603m2 a p.č 256/7 v katastrálním území  Babice u Lesonic o výměře 19 469m2 

         za celkovou cenu 469 296,- Kč. Zájemce o koupi je Rolnická společnost  

      Lesonice.  Záměr prodeje byl zveřejněn dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.    

      Současně  ZO pověřilo p.starostku k provedení všech úkonů s tím spojených. 

      

                                            Hlasování:  7-0-0                                                

                              

               

6)    ZO projednalo a schválilo  7  členů zastupitelstva obce pro následující volební   

        období 2018-2022.   

 

                                             Hlasování: 7-0-0 

 

  7)    Zastupitelstvo obce schválilo změnu blahopřání spoluobčanům od věku 70 let. 

 

                                            Hlasování: 7-0-0 

 

  8)     ZO projednalo a schválilo dohodu o pronájmu přijímače dálkového ovládaní  

          na sirénu v Babicích s HZS Vysočina.  

 

                                            Hlasování: 7-0-0 



Usnesení ZO Babice schvaluje: 

 zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 program schůze, zápis a usnesení z předešlého zasedání 

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

 počet zastupitelů pro další volební období  

 změnu blahopřání občanům od 70 let věku 

 pořízení hasičské sirény 

 

 

Starostka obce schůzi v 20 hodin ukončila.   

  V Babicích dne 3.4.2018 

 

 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 
 
 
Pavel Zikmund     ……….………………           Mgr. Pavel Krátký…………………… 
 
 
                                                                             Ing. Jiří Nahodil ……………………. 
 
 
 
 

                                                                  Petra Černá  

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

 


