
Zápis č. 27/2021 

ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 10.5.2021       

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Petra Černá , Pavel Zikmund,  Roman Aipldauer, 

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

 

 

 

Omluveni:   Ing.Jan Tkaný 

Občané:   

                      
Program:     

 1/  Zahájení 

 2/  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 3/  Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání 

 4/  Schválení záměrů prodeje pozemků 

 5/  Revokace usnesení  

 6/ Úvěr 

 7/  Různé 

      8/ Diskuze 

      9/ Závěr schůze  
  

 

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

 programem zasedání a navrhla doplnění programu o revokaci usnesení o prodeji 

pozemků a schválení poskytnutí úvěru. Návrh programu byl následně schválen. 

 

     Hlasování:  6-0-0 

 

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

č.27/2021 p.Fr. Aipldauera a Mgr. Pavla Krátkého. Návrh byl následně schválen. 

 

                         Hlasování:  6-0-0 

        

3) Místostarosta p.Zikmund  přečetl zápis č.26 ze zasedání ZO. Tento dokument byl 

členy zastupitelstva jednohlasně schválen.  



 

                           Hlasování:   6-0-0                             

                    
            
4) ZO projednalo a schválilo záměr prodeje stavebního pozemku v lokalitě   
       Zahumenice v Babicích par. č. 456/11 o výměře 904m2 za cenu 350/m2  

       pro p. Helenu Frencovou,  Třebíč                                        

            

                                  Hlasování:   6-0-0     

 

5)     ZO projednalo a schválilo revokaci usnesení č.5  25/2021 o záměru prodeje  

        stavebního pozemku č.456/9 pro D. Kružíka, V. Ves 71 z důvodu jeho nezájmu 

       o sepsání kupní smlouvy a dalších náležitostí. Pan Kružík byl několikrát vyzván 

       ke komunikaci telefonem, SMS, mailem a nikdy se neozval zpět. Proto ZO     

       rozhodlo jak rozhodlo a nabídlo pozemek dalším zájemcům.                   

 

                               Hlasování:   6-0-0     

          

6)    ZO projednalo a schválilo revokaci usnesení č.6  25/2021 o záměru prodeje  

        stavebního pozemku č.456/10 pro V. Macáka, Třebíč z důvodu jeho nezájmu 

       o sepsání kupní smlouvy a dalších náležitostí. Pan Macák byl několikrát vyzván 

       ke komunikaci telefonem, SMS, mailem a nikdy se neozval zpět. Proto ZO     

       rozhodlo jak rozhodlo a nabídlo pozemek dalším zájemcům.    

 

                                Hlasování: 6-0-0      

    

7)   ZO projednalo a schválilo na návrh p. starostky  poskytnutí úvěru od KB ve výši  

       4 500 000,-  na inženýrské sítě v lokalitě Zahumenice v Babicích.        

 

                                 Hlasování:  6-0-0 

8)   ZO se seznámilo s průběhem likvidace dřeva po kůrovcové kalamitě. Vytěžené  

     dřevo v roce 2019 se podařilo postupně rozprodat na palivo a v této chvíli na  

     skládce nic není. Z nové těžby bude cena 450,- za m3.   Samovýroba 200,- m3  .     

                                 Hlasování:  6-0-0 

 

               



Starostka obce schůzi v 21,00 hodin ukončila.   

  V Babicích dne 10.5. 2021 

 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 
 
 
Pavel Zikmund     ……….………………           Mgr. Pavel Krátký  ………………….. 
 
 
                                                                         František Aipldauer …………………. 
 
 
 

                                                                  Petra Černá  

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

 


