
Zápis č. 30/2021 

ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 30.8.2021       

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/  Rozpočtové opatření 

 5/  Schválení dodatku smlouvy 

      6/ Schválení zápisu finančního výboru 

    7/ Schválení zápisu kontrolního výboru 

    8/ Diskuze 

      9/ Závěr schůze  
  

 

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

 programem zasedání. Návrh programu byl následně schválen. 

 

     Hlasování:  6-0-0 

 

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

č.30/2021 p.Ing. Tkaného a p. Fr. Aipldauera. Návrh byl následně schválen. 

 

                          Hlasování: 6-0-0 

 

          



3) Místostarosta p.Zikmund  přečetl zápis č.29 ze zasedání ZO. Tento dokument byl 

členy zastupitelstva jednohlasně schválen.  

 

                    Hlasování: 6-0-0 

                              

 
4) ZO projednalo rozpočtové opatření č. 3 a 4 

                             

 5)  ZO projednalo dodatek smlouvy o dílo na vybudování inž. sítí v lokalitě  

         Zahumenice v Babicích. Změna se týká uhrazení díla dodavateli po skončení  

         vybudování díla a prodloužení data dokončení díla. ZO změnu bez výhrad  

         schválilo.       

      

                               Hlasování: 6-0-0      

             

6)   Člen finančního výboru Ing. Jiří Nahodil seznámil zastupitele s výsledky  

        kontroly finančního výboru za uplynulé čtvrtletí (II. čtvrtletí 2021, zpráva  

        č.2/2021). Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené  

        kontroly byla schválena. 

 

                                       Hlasování:  6-0-0   

 

7)  Člen finančního výboru Ing. Jiří Nahodil seznámil zastupitele s výsledky  

        kontroly finančního výboru za uplynulé čtvrtletí (III. čtvrtletí 2021, zpráva  

        č.3/2021). Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené  

        kontroly byla schválena. 

 

                                       Hlasování:  6-0-0   

 

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

        kontroly kontrolního výboru za uplynulé čtvrtletí (II. čtvrtletí 2021, zpráva  

        č.2/2021). Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené  

        kontroly byla schválena. 

 

                                       Hlasování:   6-0-0 



 

 

 

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

        kontroly kontrolního výboru za uplynulé čtvrtletí (III. čtvrtletí 2021, zpráva  

        č.3/2021). Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené  

        kontroly byla schválena. 

                                       Hlasování:  6-0-0  

 

 

Starostka obce schůzi v 21,00 hodin ukončila.   

  V Babicích dne 30.8.2021 

 

 

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

                                                                  Petra Černá  

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

 


