
Zápis č. 34/2022  

ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 25.2.2022          

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) Rozpočtové opatření č.9 a 10 

 5)  Schválení smlouvy s Krajem Vysočina 

  6)  Podání žádosti na opravu kapličky 

  7)  POVV 

  8) Pojištění majetku 

 9) Schválení zápisu finančního  výboru 

10) Schválení zápisu kontrolního  výboru 

 11) Výpověď smlouvy 

     12) Schválení inventury  
     13) Schválení dodatku smlouvy o dílo 
     14) Ceny voda odpady  
     15) Dohody o provedené práci 
     16) Různé  
     17) Závěr 
      

 

1) Zasedání zastupitelstva zahájila starostka p.Černá, zúčastněné přivítala a  

       seznámila je s programem zasedání a navrhla doplnění programu o bod  

     Inventury, schválení dodatku SoD, schválení dohod o provedené práci a změnách   

     cen za vodu a vypouštění odpadních vod. Návrh programu byl následně schválen. 

 

            Hlasování:  7 -0 -0 

 



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

č. 34/2022 p.Františka Aipldauera a p. Romana Aipldauera. Návrh byl  následně 

schválen. 

                                   Hlasování:  7-0-0 

          

3) Místostarosta p.Zikmund přečetl zápis č.33/2021 ze zasedání ZO. Tento 

dokument byl členy zastupitelstva jednohlasně schválen.  

                           

                              Hlasování:  7-0-0 

                            

4) Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 9 a 10 a bez výhrad   

     je schválilo. 

                               

                                   Hlasování:  7-0-0 

 

5)  Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele se zněním smlouvy s Krajem  

    Vysočina na vytvoření Digitální technické mapy všech inženýrských sítí v obci. 

    Zastupitelstvo obce smlouvu následně schválilo. 

                               

                                   Hlasování:   7-0-0 

 

  6)  ZO obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na opravu kapličky. 

                                

                                   Hlasování:  7-0-0 

 

7)  ZO obce projednalo a schválilo podání žádosti z programu POVV kraje    

       Vysočina na pořízení nového traktůrku na sečení trávy. 

 

                                    Hlasování:   7-0-0   

    

8)  Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele s návrhem aktualizovaných  

      podmínek  pojištění obecního majetku u České pojišťovny. ZO návrh smlouvy  

      projednalo  a schválilo. Současně pověřilo p. starostku podepsáním nové smlouvy. 

      

                                    Hlasování:    6-0-1   

 

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

       kontroly kontrolního výboru za I. čtvrtletí zpráva č1./2022.  



      Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly  

       byla  schválena. 

                                   

                           Hlasování:  7-0-0 

 

10)   Předseda finančního výboru p. Mgr Krátký seznámil zastupitele s výsledky  

        kontroly finančního výboru za I. čtvrtletí, zpráva č1./2022.  

        Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly  

        byla  schválena. 

                                 

                              Hlasování:   7-0-0                      

      

11) Na návrh starostky obce p. Černé zastupitelé schválily výpověď smlouvy   

       s dodavatelem el. energie fi. EPET Praha. 

 

                              Hlasování:  7-0-0 

 

12)  Místostarosta obce  p. Zikmund  seznámil zastupitele s výsledky inventury  

       obecního majetku za rok 2021 a výsledek bez výhrad schválilo. 

 

                                Hlasování:  7-0-0 

 

13) ZO obce projednalo a schválilo dodatek Smlouvy o dílo č.2  s fi. 3 Tech s.r.o. 

       na výstavbě inženýrských sítí v Babicích Zahumenice. 

                                 

                                Hlasování:  7-0-0 

 

14)  ZO schválilo změny v účtování  za spotřebu vody a odvádění odpadních vod. 

       Voda 30Kč/m3 + 10% DPH = 33 Kč s DPH.  

       Platba za vodoměr 200 Kč/rok + 10% DPH = 220 Kč s DPH 

       U odvádění  odpadních vod se přechází z důvodu znění  Zákona o odpadech 

       z pevné částky 500 a 200 Kč na cenu 15 Kč za m3.  

       Babice 35m3 x 15 Kč = 525 Kč + 10% = 575,50 s DPH. 

       Bolíkovice  15m3 x 15 Kč = 225 Kč + 10% = 247,50 s DPH. 

     

                                  Hlasování:  7-0-0 

 

 

 



15) ZO schválilo dohody o provedené práci na rok 2022 pro p.Zikmunda, p. Ing.    

       Nahodila a Aipldauera Romana. 

 

                                    Hlasování:   7-0-0     

                  

16)  ZO schválilo příspěvek pro farnost Babice  11 582 Kč . 

 

                                     Hlasování:   6-0-1     

 

17) Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele s návrhy řešení úpravy  

       části  návsi pod památníkem . ZO návrhy projednalo a odsouhlasilo  

       variantu B k realizaci. 

   

                                    Hlasování:   6-0-1     

 

18)  Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele se Zprávou  o bezpečnostní situaci  

       v Babicíh  za rok 2021. 

 

19)  Návrh rozpočtu na rok 2022 je 9 550 000,- 

 

 Starostka obce schůzi ve 21 hodin ukončila.   

 

  V Babicích dne 25.2.2022 

 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 

 

 

Pavel Zikmund     ……….………………        František Aipldauer   …………………….. 

 

 

                                                                        Roman Aipldauer  ……………………. 

 

 

 

                                                                  Petra Černá  

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

 

 


