
Zápis č. 28/2021  

ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 26.5.2021          

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

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

                  Mgr. Pavel Krátký, Ing.Jan Tkaný, Ing . Jiří Nahodil 

                              

Omluveni:    

 

Občané:   

Program: 

 

 

1) Zahájení schůze 

2) Volba  zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání      

      4) Schválení účetní závěrky za rok 2020 

      5) Schválení závěr.účtu a zprávy o výsledku přezkoumání obce Babice 2020       

 6) Záměry prodej  

    7) Rozpočtové opatření č.2 

 8) Úvěr KB 

 9) Různé 

10 ) 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, ověřovateli zápisu  

č 28/2021  p. Ing. Tkaný a  p. R. Aipldauer. Současně navrhla doplnění programu 

o body ohledně poskytnutí úvěru od KB.Návrh byl  následně schválen. 

            

                                Hlasování:  7-0-0 

 

3)   Místostarosta p.Zikmund přečetl zápis č.27/2021 ze zasedání ZO. Tento   



      dokument byl členy zastupitelstva jednohlasně schválen.  

 

                               Hlasování: 7-0-0 

 

4)    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2020. 

 

                               Hlasování:   7-0-0 

                            

5 ) Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele se Závěrečným účtem za rok 

     2020 a Zprávou o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2020.   

     Zastupitelstvo obce následně  Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumaní  

     hospodaření za rok 2020 projednalo a schválilo bez výhrad. 

 

                               Hlasování:   7-0-0 

    

  6) ZO projednalo a schválilo záměr prodeje stavebního pozemku v lokalitě   
       Zahumenice v Babicích par. č. 456/10 o výměře 1052m2 za cenu 350/m2  

       pro p. Michala Mejzlíka Lesonice 90. Záměr byl vyvěšen od 10.5. do   
       27.5.2021.                                        

 

     Hlasování: 7-0-0 

 

 
 7) ZO projednalo a schválilo záměr prodeje stavebního pozemku v lokalitě   
       Zahumenice v Babicích par. č. 456/9 o výměře 1215m2 za cenu 350/m2  

       pro Simonu Horkou Ruda 114 V. Meziříčí. Záměr byl vyvěšen od 10.5. do   
       27.5.2021.   
                                      
                                      
                                      Hlasování:  7-0-0 

 

8)  ZO projednalo a schválilo záměr prodeje stavebního pozemku v lokalitě   
       Zahumenice v Babicích par. č. 456/7 o výměře 780m2 za cenu 350/m2  

       pro p. Jana Šimka Gen. Svobody 636/19 Třebíč.    Záměr byl vyvěšen od 22.3.  
       do 8.4.2021.   
                                      
                                    Hlasování:  7-0-0 

 

     9)   Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.2 

 

  10)   ZO projednalo a schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000,-     

           SDH Babice za odpracované hodiny při výstavbě nové garáže. 

 

                                    Hlasování:  7-0-0                                   



   
11) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku p.Černou k podpisu smluvních a  
        zajišťovacích dokumentů souvisejících s poskytnutím úvěru od KB ve 
        výši  4 500 000,- Kč na zajištění financování Inženýrských sítí v lokalitě  
       Zahumenice v Babicích. 

 
 
                                          Hlasování:  7-0-0         
                           
    12)  Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním, níže uvedené doložky která bude  
           uvedena ve smluvních a zajišťovacích dokumentech.  
 
           Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy  
           předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost  
           Klienta a zákonem o veřejných zakázkách, a zavazuje se uhradit Bance  
           veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek  
           platnosti této Smlouvy. 
           Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením č.            přijatým na jeho   
           zasedání konajícím se dne                    .                      . 
 

 

                                             Hlasování:  7-0-0         

 

 

 Starostka obce schůzi ve 21 hodin ukončila.   

  V Babicích dne 26.5.2021 

 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 

 

 

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

 

 

                                                                          Roman Aipldauerl   ……………………. 

 

 

 

 

                                                                  Petra Černá  

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

 

 


