
Zápis č. 4/2019  

ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 25.2.2019          

v 18:00 hod., v kanceláři OÚ v Babicích 

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

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

 

                              

Omluveni:    

Občané:   

Program: 

 

1) Zahájení schůze 

2) Volba  zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

3) Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání 

 4) Rozpočtové opatření č. 9 

 5) Schválení podání žádosti o dotaci 

 6) Dotace POV 

    7) Prodej pozemku 

 8) Podmínky prodeje pozemků  

 9) Nákup pozemku 

10) Diskuze 

11) závěr 

 

 

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

    programem zasedání. Současně navrhla rozšíření programu o 2 body: 

    a) změna účetní 

    b)  zaměstnanci na VPP 

    Návrh programu byl následně schválen. 

     

            Hlasování:  7-0-0 

 

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

č.4/2019 p.Krátkého a p.Vyhnálka. Návrh byl  následně schválen. 

            

                                Hlasování:  7-0-0 



          

3) Místostarosta p.Zikmund přečetl zápis č.3/2019 ze zasedání ZO. Tento dokument 

byl členy zastupitelstva jednohlasně schválen.  

   

                         Hlasování:   7-0-0 

                            

4) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 9 

                        

5) Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele s připravovanou žádostí o   

poskytnutí dotace na spolufinancování opravy přízemí obecního úřadu 

v Babicích. Zastupitelstvo obce žádost o dotaci projednalo a jednohlasně  

 podání schválilo. 

 

                                          Hlasování:  7-0-0 

 
6)  Zastupitelstvo projednalo možnosti použití dotace POVV v letošním roce. 
     Jednalo by se o dokončení plynofikace 2 místností v Bolikovicích, nákup 
     sekačky trávy, stanu pro kulturní akce, popřípadě plynofikace prodejny v Babicích. 
     Konečné rozhodnutí bude dle možností dotačního titulu. 
   

                                         Hlasování:  7-0-0 

 

7)  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Busty Michala Babice 25 o odkup 
      pozemku o výměře 4m2. Zájemce  o odkoupení požaduje  zmíněný pozemek 
      z důvodu, že je již nyní součásti jeho pozemku a v jeho dlouhodobém  
      užívání. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej tohoto pozemku za  
      cenu 50 Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn dle zákona od 3.2. do 20.2.2019. 

  

                                         Hlasování:  7-0-0 

 

8)   Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Marty Beránkové Babice 66 o odkup 
      pozemku p.č. 342/8,342/1 díl f  v katast.území Babice u Lesonic o výměře 39m2.   
       Zájemkyně  o odkoupení požaduje  zmíněný  pozemek z důvodu, že je již nyní  
      součásti jejího pozemku a  v jejím dlouhodobém užívání. Zastupitelstvo obce 
      projednalo a schválilo prodej tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2. Záměr prodeje  
      byl zveřejněn dle zákona od 26.1. do 10.2.2019. 
 
 
                                         Hlasování:  7-0-0 
 
 
9)   Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Klímy Jaroslava Babice36 o odkup 
      pozemku p.č. 13/3 díl a162m2 ,p.č. 49 díl b 3 m2  a p.č. 577/6 díl c 71m2 celkem  
      236 m2 v katast.území  Babice u Lesonic o výměře  236m2. Zájemce  o  
        odkoupení požaduje  zmíněný pozemek z důvodu, že je již nyní součásti jeho    



        pozemku a  v jeho dlouhodobém užívání. Zastupitelstvo obce projednalo a  
        schválilo prodej těchto pozemků za cenu 50 Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn  
        dle zákona od 26.1. do 20.2.2019. 

 

                                  Hlasování:  7-0-0 

 

10)  Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele s podmínkami prodeje pozemků  

       v lokalitě chystané pro výstavbu rodinných domů a vzorem kupní smlouvy. 

       Zastupitelstvo obce připravené podklady projednalo a schválilo.  

 

                                    Hlasování:  7-0-0 

 

11)  ZO řešilo cenu prodeje 1m2.  Byly dva návrhy 120,- a 150.- Kč/m2. Tyto  

       návrhy cen ZO stanovilo na návrh p. Vyhnálka pro prodej prvních 6 pozemků. 

       150.- Kč Černá, Zikmund, Krátký.     

       120,- Kč  Vyhnálek, Ing.Tkaný, Ing. Nahodil, Aipldauer .   

        ZO schválilo pro prvních šest pozemků cenu 120.- Kč /m2 

 

                                            Hlasování: 4-3-0 

 

       

12)   Zastupitelstvo obce projednalo možnost nákupu části bývalého zem. družstva 

        o rozloze cca ¾ ha od p. V. Přibila. Cena k jednání byla schválena na  

        1 000 000,- Kč. 

                                   Hlasování:  7-0-0 

 

13)  Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele s tím, že končí p.Nahodilová ve     

       funkci účetní a nahradí ji p.Zelená      

 

                                 Hlasování:  7-0-0 

 

14)   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo možnost přijetí pracovníků na VVP 

        v letošním roce. 

                                   Hlasování:  7-0-0 

 

 

     Starostka obce schůzi v 20 hodin ukončila.   

  V Babicích dne 25.2.2019 

 



 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 

 

 

Pavel Zikmund     ……….………………           Mgr. Pavel Krátký …………………….. 

 

 

                                                                         Petr Vyhnálek   ……………………. 

 

 

                                                                  Petra Černá  

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

 

 


