
Zápis č. 20/2020  

ze schůze zastupitelstva obce Babice konané 14.12.2020          

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Petra Černá , Pavel Zikmund,  Roman Aipldauer, Mgr. Pavel Krátký,   

                  Ing.Jan Tkaný,  

                              

Omluveni:   Ing . Jiří Nahodil, František Aipldauer,   

 

Občané:   

Program: 

 

1)  Zahájení schůze 

2)  Volba  zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

3)  Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání 

   4) Předběžné úpravy rozpočtového opatření 

 5) Rozpočtové opatření č.6,7 

  6)  Příspěvek na provoz COOP 

  7)  Nákup pozemku 

  8)  Analýza rozboru TKO 

  9) Schválení výsledku výběrového řízení  

10) Náklady odvozu Bio odpadu 

11) Volba inventarizační komise 

12) Schválení provizorního rozpočtu na rok 2020 

   13) Schválení zápisu finančního a kontrolního výboru 

     14) Dohody o provedené práci 

 15) Diskuze 

     16) Závěr schůze  
 

 

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

    programem zasedání. Návrh programu byl následně schválen. 

 

            Hlasování:  5-0-0 

 

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

č. 20/2020 p.Ing. Tkaného a  p. Romana Aipldauera. Návrh byl  následně 

schválen. 



            

                                Hlasování:  5-0-0 

          

3) Místostarosta p.Zikmund přečetl zápis č.19/2020 ze zasedání ZO. Tento 

dokument byl členy zastupitelstva jednohlasně schválen.  

   

                            Hlasování:  5-0-0 

                            

4 ) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  starostku p.Černou ke schvalování  

     rozpočtových opatření před projednáním ZO do výše 500 000,-  

 

                                Hlasování:  5-0-0 

 

5)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6 a 7 

  

                               Hlasování:  5-0-0 

       

6)  ZO projednalo a schválilo žádost COOP H. Brod o finanční podporu nákladů na  

     provoz prodejny potravin v Babicích na rok 2021 ve výši 60 000,- 

 

                              Hlasování:  4-0-1 

 

7)   ZO projednalo a schválilo nákup pozemku p.č. 28/1 o výměře 8373m2 za cenu  

      25kč/ m2.  

                              Hlasování:  5-0-0 

         

8)  Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele obce s analýzou rozboru TKO  

       kterou provádělo ESKO T v naší obci  před odvozem  TKO. Z výsledku rozboru  

       vyplivá, že v třídění odpadu jsou velké rezervy. Celá zpráva bude k nahlédnutí  

       na www.obecbabice.eu a dále bude rozdána do všech domácností.                                     

 

                              Hlasování:  5-0-0 

 

9) Z důvodu posunutí termínu ukončení výběrového řízení na vybudování IS  

       v lokalitě na výstavbu rodinných domů bude tento bod projednán na příštím   

       zasedání ZO. 

 

http://www.obecbabice.eu/


                       

      

10) Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele s dalšími náklady které vzniknou  

     s odvozem Bio odpadu v roce 2021. Odvoz jednoho kontejneru stojí 138 Kč.   

     Následné uložení na skládce Petrůvky 412 Kč za 1 tunu odpadu.  

 

                              Hlasování:  5-0-0 

 

11)  ZO schválilo členy inventarizační komise. Předseda  p. Zikmund, členové 
      Mgr. Krátký a Ing. Nahodil 
 

                               Hlasování:   5-0-0 

 

12) Na návrh starostky obce p.Černé  zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové    

      provizorium obce na leden až březen 2021 ve výši do 20% skutečných výdajů  

     dosažených v roce 2020. Nové investiční akce nebudou po dobu rozpočtového  

     provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením  

     rozpočtu obce Babice na rok 2021. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné  

     v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho  

     schválení. 

        Hlasování:  5-0-0  

 

13)   Předseda kontrolního výboru p. Ing. Tkaný seznámil zastupitele s výsledky  

        kontroly kontrolního výboru za uplynulé čtvrtletí ( III.čtvrtletí 2020, zpráva  

        č3./2020). Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené     

        kontroly byla  schválena. 

 

                                    Hlasování: 5-0-0 

 

14) Předseda finančního výboru p.Krátký  seznámil zastupitele s výsledky kontroly   

      finančního výboru za uplynulé čtvrtletí (III. čtvrtletí 2020, zpráva č.3/2020). 

      Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly byla  

      schválena. 

                                    Hlasování: 5-0-0 

 

15)   Předseda kontrolního výboru p. Ing. Tkaný seznámil zastupitele s výsledky  

        kontroly kontrolního výboru za uplynulé čtvrtletí ( IV.čtvrtletí 2020, zpráva  

        č4./2020. Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené     

        kontroly byla  schválena. 

 



                 Hlasování: 5-0-0 

 

16) Předseda finančního výboru p.Krátký  seznámil zastupitele s výsledky kontroly   

      finančního výboru za uplynulé čtvrtletí (IV. čtvrtletí 2020, zpráva č.4/2020). 

    Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly byla  

     schválena. 

 

         Hlasování:  5-0-0 

 

17)  Zastupitelstvo obce projednalo návrhy smluv o provedené práci za rok 2020  

       s p.R.Aipldauerem na 30 hod., s p. Ing. J.Nahodilem na  60 hod.a p.Zikmundem  

       60 hod. a následně je schválilo.  

 

                                   Hlasování:  5-0-0  

 

 18)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek 3000,- pro Nadační fond 

         Poutní cesty na projekt Poutní cesta Brno – Svatá hora u Příbrami jejiž součástí  

        je zastávka na faře v Babicích kde působil Jakub Deml. 

 

                                    Hlasování:  5-0-0  

                                 

     Starostka obce schůzi ve 21 hodin ukončila.   

 

  V Babicích dne 14.12.2020 

 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 

 

 

Pavel Zikmund     ……….………………           Ing. Jan Tkaný   …………………….. 

 

 

                                                                          Roman Aipldauer  ……………………. 

 

 

 

 

                                                                  Petra Černá  

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

 



 


