Zápis č. 37/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 15.7.2022
v 19:00 hod., v kanceláři OÚ v Babicích
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Petra Černá , Pavel Zikmund, František Aipldauer,
Mgr. Pavel Krátký, Ing.Jan Tkaný, Ing . Jiří Nahodil,
Omluveni: Roman Aipldauer,
Občané:
Program:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání
4) Schválení smlouvy s E-GD Ji-001030077673/001-Tipa
5) Rozpočtové opatření č.4,5
6) Zrušení odměny zastupitele
7) Záměr prodeje
8) Schválení zápisu finančního výboru
9) Schválení zápisu kontrolního výboru
10) Různé
11) Závěr

1) Zasedání zastupitelstva 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, ověřovateli zápisu
č. 37/2022 p.Františka Aipldauera a p. Pavla Krátkého. Návrh byl následně
schválen.
Hlasování: 6 -0-0

3) Místostarosta p.Zikmund přečetl zápis č.36/2022 ze zasedání ZO. Tento
dokument byl členy zastupitelstva jednohlasně schválen.

Hlasování: 6-0-0
4) Starostka obce p. Černá seznámila zastupitelem se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí s E-GD Ji- 001030077673/001-Tipa. Jedná se o položení kabelu NN
přes obecní pozemek p.č. 37/5 v k.ú. Bolíkovice.a následně ji ZO bez výhrad
schválilo.

Hlasování: 6-0 -0

5) Zastupitelstvo obce se seznámilo s Rozpočtovým opatřením č.4 a 5.
Hlasování: -0-0
6) ZO obce projednalo a schválilo na návrh člena zastupitelstva p. Ing. Jana
Tkaného zrušení pobírání odměny zastupitele z důvodu jeho pracovních aktivit
mimo ČR.
Hlasování: 5-0-1

7) ZO obce projednalo a schválilo prodej 299m2 části pozemku p.č. 450/1
p.Slavíčkovi M.Bud. z důvodu srovnání skutečných hranic jeho pozemku
s katastrem nemovitostí. Cena 50,- + DPH/m2. Záměr prodeje byl vyvěšen od
30.5. do 20.6.2022.

Hlasování: 6-0-0
8) ZO obce projednalo a schválilo nákup 11m2 části pozemku p.č. st. 72 od
p.Slavíčka M.Bud. z důvodu srovnání skutečných hranic jeho pozemku
s katastrem nemovitostí. Cena 50,- + DPH/m2.
Hlasování: 6-0-0

9) Předseda kontrolního výboru p. Ing. Jan Tkaný seznámil zastupitele s výsledky
kontroly kontrolního výboru za II. čtvrtletí zpráva č2./2022. Jednotlivé body byly
ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly byla schválena.

Hlasování: 6-0-0

10) Předseda finančního výboru p. Mgr Pavel Krátký seznámil zastupitele
s výsledky kontroly finančního výboru za II. čtvrtletí, zpráva č2./2022.
Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly
byla schválena.
Hlasování: 6-0-0

Starostka obce schůzi ve 21 hodin ukončila.

V Babicích dne 15.7.2022

Zapsal:

Pavel Zikmund

Ověřili:

……….………………

František Aipldauer ……………………..

Pavel Krátký

…………………….

Petra Černá
starostka

……………………………….

