
Zápis č. 17/2020  

ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 27.7.2020       

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

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

                  Ing . Jiří Nahodil, František Aipldauer, Mgr. Pavel Krátký 

 

 

 

Omluveni:    

Občané:   

                      
 
Program:     

 1/  Zahájení 

 2/  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 3/  Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání 

 4/  Projednání rozpočtového opatření č.2,3 

 5/  Schválení dofinancování na DA  

 6/  Žádost o projednání MAS Rokytná 

 7/  Prodej pozemku 

 8/  Smlouva na odpadní kaly 

    9/  Návrh úpravy OÚ 

  10/ Smlouva na archeolog. průzkum 

  11/ Schválení odměny pro účetní 

  12/ Oprava mostu 

  13/ Schválení smlouvy o věcné břemeno  

  14/ Různé 

  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:  7-0-0 

 



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

a usnesení č.17/2020 p.Ing. Jana Tkaného a p. Františka Aipldauera. Návrh byl 

následně schválen. 

                          Hlasování: 7-0-0 

          

3) Místostarosta p.Zikmund  přečetl zápis a usnesení č.16 ze zasedání ZO. Tyto 

dokumenty byly členy zastupitelstva jednohlasně schváleny.  

 

                      Hlasování:  7-0-0 

                              

4)   Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.2 a schválilo rozpočtové  

  opatření č.3. 

                             Hlasování:  7-0-0 

        

5)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dofinancování Dopravního  automobilu 

pro JPO Babice. Současně ZO pověřuje p. Černou ke všem úkonům s tím 

souvisejících. 

 

                          Hlasování:  7-0-0 

 
6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost MAS Rokytná o zařazení obce 

Babice do územní působnosti MAS Rokytná na období 2021-2027.                    

 

                               Hlasování: 7-0-0 

 

7)   ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 117/14 o výměře 215 m2 za cenu  

50 Kč/m2.   

                          Hlasování:  7-0-0 

 

8)   ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 455/6 o výměře 1197 m2 za 120Kč/m2  

   

                           Hlasování:   6-0-1          

    

9)   Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na odvoz čistírenských kalů z ČOV s fi 

      HAKALY s.r.o. Radostín  

                                Hlasování:  7-0-0               

                                    



 

10)   Zastupitelstvo obce projednalo návrhy možné úpravy 2 stěn zasedací místnosti  

        a jedné stěny na chodbě budovy OÚ, které by připomínaly historii naší obce na  

        návrh p. Stehlíka 

                                       Hlasování:  7-0-0           

     

11)  Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu s fi Pueblo Praha  na archeologický  

        průzkum při akci Rozšíření vodovodu Babice-Bolíkovice a rozhodlo udělat  

        poptávku zmíněných prací ještě u jiné společnosti. 

 

                                  Hlasování:  7-0-0 

                                      

12)  ZO projednalo a schválilo odměnu pro účetní na 8000,- čistého za 0,33 úvazku. 

 

                                    Hlasování:   7-0-0  

 

13) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opravu havarijního stavu mostku v  

       Bolikovicích. Opravu provede fi. 3 Tech. s.r.o. Třebíč 

 

                                       Hlasování:   7-0-0 

 

14) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyjádření ke stavbě a smlouvu o  

       věcném břemeni  č. 1040016633/001 na uložení el.vedení mezi dvěma sloupy 

       kolem  domu č.3 v Bolikovicích. 

 

                                          Hlasování:   7-0-0 

 

15) Zastupitelstvo obce projednalo dopis s námitkami od p. Hobzy ohledně výpovědí  

      nájemní smlouvy na část pozemku na p.č.75/1. ZO rozhodlo, že se nebrání  

      pokračování pronájmu zmíněného pozemku p. Hobzovi, ale za předpokladu  

      sepsání nové smlouvy a 100% dodržování podmínek nové smlouvy. 

                                        Hlasování:   7-0-0 

 

 



     Starostka obce schůzi v 21,30 hodin ukončila.   

 

 

  V Babicích dne 27.7.2020 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 
 
 
Pavel Zikmund     ……….………………           Ing. Jan Tkaný ………………………….. 
 
 
                                                                           František Aipldauer  …………………. 
 
 
 

                                                                  Petra Černá  

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

 


