
Zápis č. 16/2020  

ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 1.6.2020       

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

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

                  Ing . Jiří Nahodil, František Aipldauer 

 

 

Omluveni:   Mgr. Pavel Krátký 

Občané:   

                      
Program:     

 1/  Zahájení 

 2/  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 3/  Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání 

 4/  Projednání rozpočtového opatření č.1 

 5/  Schválení výsledku výb. řízení na DA  

 6/  Revokace usnesení poplatku za odpad.vody 

 7/  Prodej pozemku 

 8/  Prodej pozemku 

    9/  Nákup pozemku 

  10/ Žádost o koupi pozemku 

    11/ Schválení zápisu finančního výboru 

  12/ Schválení zápisu kontrolního výboru 

  13/ Schválení příkazní smlouvy 

  14/ Schválení smlouvy o věcné břemeno č.JI-014330058582/00 

  15/ Výpověď nájmu 

  16/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2027 

  17/ Schválení Smlouvy o dílo 

    18/ Diskuze 

    19/ Závěr schůze  
  

 

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

 programem zasedání. Navrhla doplnění programu o schválení Smlouvy o dílo.   

 Návrh programu byl následně schválen. 

 

     Hlasování:  6-0-0 

 



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

a usnesení č.16/2020 p.Ing. Nahodila a p. Romana Aipldauera. Návrh byl 

následně schválen. 

                          Hlasování: 6-0-0 

          

3) Místostarosta p.Zikmund  přečetl zápis a usnesení č.15 ze zasedání ZO. Tyto 

dokumenty byly členy zastupitelstva jednohlasně schváleny.  

 

                    Hlasování:  6-0-0 

                              

4)   Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.1 

 

5)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na 

Dopravní automobil pro JPO Babice. Vítěznou firmou je Carent Brno 

Současně ZO pověřuje p. Černou ke všem úkonům s tím souvisejícím. 

 

                          Hlasování:  6-0-0 

 
6) ZO projednalo revokaci usnesení č. 9 ze zasedání ZO 13/2/2018  z důvodu 

nesouladu se zněním zákona o odpadech ohledně  odvádění odpadních vod.   

Vzhledem k tomu že v Bolikovicích není ČOV a s odvozem sedimentu vznikají 

občanům další náklady proti Babicím, bylo rozhodnuto stanovit poplatek  ve   

výši  200 Kč na osobu s trv. pobytem a rok. U rekreačních objektů se počítá jeden  

poplatek. ZO revokaci i poplatek schválilo. 

                               Hlasování: 6-0-0 

 

7)   Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje p.č. 455/6 z důvodu změny 

rozhodnutí původního zájemce o koupi.    

                                 Hlasování:  6-0-0 

 

8) Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje p.č. 488/2 o výměře 117 m2 v katast.  

     území Babice u za cenu 18.-/m2 pro p. Tomka.  Záměr prodeje byl zveřejněn dle  

     zákona o obcích od 8.3. do 23.3.2020. 

                                  Hlasování:  6-0-0              

                                    

 



9)   Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemku p.č.15 o výměře 40 m2  a p.č.  

      572/11 o výměře 78 m2 celkem 118 m2  za cenu 18.- /m2  

                                       Hlasování:  6-0-0             

     

10)  ZO projednalo žádost p. Machovce  o odkoupení pozemku p.č. 117/14 o výměře  

       215 m2. ZO schválilo prodej za cenu 50 Kč/m2.   

 

                                  Hlasování:  6-0-0 

                                      

11) Člen finančního výboru Ing. Nahodil seznámil zastupitele s výsledky  

        kontroly finančního výboru za uplynulé čtvrtletí (I. čtvrtletí 2020, zpráva  

        č.1/2020). Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené  

        kontroly byla schválena. 

 

                                       Hlasování:    6-0-0            

 

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

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

        č.1/2020). Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené  

        kontroly byla schválena. 

                                       Hlasování:   6-0-0   

 

13) Zastupitelstvo obce schválilo  příkazní smlouvu s.fi Koinvest ohledně  

        autorského a technického dohledu při výstavbě prodloužení vodovodu Babice -  

        Bolíkovice.       

                                          Hlasování:   6-0-0  

 

14)   Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o věcné břemeno č.JI-014330058582/00 

         Jedná se o el. přípojku k rod. domu man. Bártů. 

                                           Hlasování:   6-0-0   

15) Zastupitelstvo obce schválilo výpověď smlouvy  s p. Hobzou z důvodu 

        trvalého neplacení nájemného z části pozemku č.75/1. 

                                           Hlasování:  6-0-0    



16)  Zastupitelstvo obce schválilo  podání soudní žaloby o dlužnou částku  

           z nezaplaceného nájemného na p. Hobzy. 

                                        Hlasování : 5-0-1 

 

16)  Zastupitelstvo obce schválilo  střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2027. 

                                         Hlasování:    6-0-0  

 

17)  Zastupitelstvo obce schválilo  Smlouvu o dílo s.fi 3 Tech s.r.o. Třebíč ohledně  

        výstavby prodloužení vodovodu Babice – Bolíkovice. Současně ZO pověřuje p.  

        Černou ke všem úkonům s tím souvisejícím. 

     

                                             Hlasování:    6-0-0 

18)   Místostarosta obce seznámil zastupitele se stavem mostu v Bolikovicích a  

        možností  opravy v letošním roce. 

 

19)    Starostka  obce seznámila zastupitele Smlouvou o poskytování veřejné  

         dopravy a jejím spolufinancováním ze strany obcí.  

 

Starostka obce schůzi v 21,30 hodin ukončila.   

  V Babicích dne 1.6.2020 

 

 

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

                                                                  Petra Černá  

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

 


