
Zápis č. 10/2019  

ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 18.11.2019       

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

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

                  František Aipldauer, Roman Aipldauer, Ing.Jan Tkaný,   

 

 

Omluveni:   Občané:   

                      
Program:     

       1/  Zahájení 
       2/  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
       3/  Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání 
       4/  OZV o míst.poplatcích ze psů 
       5/  OZV o poplatku z ubytování 
       6/  Výběrové řízení  
       7/  Záměr prodeje pozemku  
       8/  Nákup pozemku 
       9/  COOP žádost o příspěvek na provoz prodejny 
     10/  Rozpočtové opatření č.8 
     11/  Různé 
     12/  Závěr 

 

 

 

 

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

 programem zasedání. Současně navrhla rozšíření programu o OZV a  žádost  

 COOP H.Brod o příspěvek na provoz prodejny a rozp.opatření č.8. 

Návrh programu byl následně schválen. 

 

     Hlasování:  7-0-0 

 

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

a usnesení č.10/2019 p. Ing. Jiří Nahodil a František Aipldauer. Návrh byl 

následně schválen. 

                          Hlasování:   7-0-0         

 



3) Místostarosta p.Zikmund  přečetl zápis a usnesení č.9/2019 ze zasedání ZO. 

Tyto dokumenty byly členy zastupitelstva jednohlasně schváleny.  

 

                    Hlasování:  7-0-0 

 

4)  ZO projednalo a schválilo aktualizaci Obecně závazné vyhlášky č.4/2019 o 

místních poplatcích ze psů.  

 

                    Hlasování:  7-0-0 

 

5) ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.5/2019 o poplatcích 

z ubytování. Poplatek byl schválen ve výši 15 Kč.  

 

                    Hlasování:  7-0-0 

                            

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

řízení na akci Rekonstrukce budovy OÚ v Babicích.  Ze třech nabídek byla 

vybrána nejlacinější nabídka od fy Zednictví Roman Pléha Martinkov. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek hodnotící komise z výběrového 

řízení na akci Rekonstrukce budovy OÚ v Babicích a tento výsledek schvaluje. 

Současně ZO pověřuje starostku p. Černou k dalšímu jednání a podpisu smlouvy 

o dílo. 

 

            Hlasování:  7-0-0                               

     

7)  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Pavla Bartese o odkup části pozemku  

      p.č. 9/2 o výměře cca 25m2. Zájemce o odkoupení požaduje zmíněný pozemek  

      z důvodu, že na tomto pozemku stojí budova v jeho vlastnictví.  

      Zastupitelstvo obce záměr prodeje schválilo za cenu 50 Kč/m2 . 

 

                                        Hlasování:  7-0-0 

 

8)  ZO schválilo nákup části pozemku č.37/5, st.40 a 34/12 v k.ú. Bolikovice od   

       p. Zdeňka Václavka  2/20 a Radka Roupce  2/20 pozemku uvedených parcel 

       za cenu 20Kč/m2.    

 

           Hlasování:  6-1-0 

 

 



9/  ZO projednalo a schválilo žádost COOP H. Brod o finanční podpoře nákladů na  

     provoz prodejny potravin v Babicích na rok 2020 ve výši 60 000,- 

 

                              Hlasování: 7-0-0 

10/  ZO projednalo rozpočtové opatření č.8 

 

11/  30.11. 2019 rozsvěcování stromku v Babicích 

        7.12.2019  v 15 hod. Mikulášská diskotéka           

 

 Starostka obce schůzi v 21 hodin ukončila.   

 

 V Babicích dne  18.11.2019 

 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 
 
 
Pavel Zikmund     ……….………………      Ing. Jiří Nahodil ………………………….. 
 
 
                                                                    František Aipldauer   ……………………. 
 
 

 

 

                                                                  Petra Černá  

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

 


