
Zápis č. 5/2019  

ze zasedání zastupitelstva obce Babice konané 25.3.2019       

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Petra Černá , Pavel Zikmund,  Ing.Jan Tkaný, Roman Aipldauer,  

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

 

 

Omluveni:    

Občané:   

                      
Program:     

       1/  Zahájení 
       2/  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
       3/  Schválení zápisu a ustanovení z minulého zasedání 
       4/  Schválení rozpočtu 2019         
       5/  Schválení zápisu finančního výboru  
       6/  Schválení zápisu kontrolního výboru 
       7/  Inventarizace 
       8/  Náklady ČOV       
       9/  Různé 
      10/  Závěr 

 

 

 

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 a ověřovateli zápisu  

a usnesení č.32/2018 p.Ing.Tkaného a p. Aipldauera. Návrh byl následně 

schválen. 

                          Hlasování: 7-0-0 

          

3) Místostarosta p.Zikmund  přečetl zápis a usnesení č.4/2019 ze zasedání ZO. 

Tyto dokumenty byly členy zastupitelstva jednohlasně schváleny.  

 

                    Hlasování:  7-0-0 

                              



4)   Starostka obce p.Černá seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu  na rok 2018.    

  Zastupitelé jednotlivé položky projednali a následně nový rozpočet bez výhrad  

  schválili.  Nový rozpočet činí 11 320 400 Kč. Byl schválen jako schodkový, 

  rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z finančních prostředků na běžných  

  účtech. Závazný ukazatel je paragraf.   

 

                                  Hlasování:  7-0-0   

      

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

    kontrolního výboru za uplynulé čtvrtletí (I. čtvrtletí 2019, zpráva č.1/2019).  

   Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly byla   

    schválena. 

      Hlasování: 7-0-0 

 

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

    finančního výboru za uplynulé čtvrtletí (I. čtvrtletí 2019, zpráva č.1/2019). 

    Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené kontroly byla  

    schválena. 

       Hlasování: 7-0-0                      

                                      

7)   ZO projednalo výsledky inventarizace a následně bez výhrad výsledek 

      inventarizace schválilo.                          

                                 Hlasování: 7-0-0  

 

8)  ZO projednalo výsledek nákladů a příjmu při odvádění odpadních vod. Náklady za  

     rok 2018  85 967,-  příjmy 44 617,- . Vzhledem k tomu, že jsme na tuto skutečnost  

     byli již vloni ze strany Ministerstva zemědělství upozorněni s možností finančního  

     postihu za  nedodržování zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích, ZO  

     na základě těchto skutečností rozhodlo o navýšení stočného na 500,- Kč za  

     osobu trvale bydlící a 500,- Kč za rekreační objekt.  

 

    Hlasování: 7-0-0  

 



9) ZO projednalo podání žádosti o dotaci v rámci programu Fondu vysočiny  

        Informační a komunikační technologie 2019 na pokladku chráničky současně   

        s akcí vodovod Bolíkovice. 

Hlasování: 7-0-0  

 

10)   ZO projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z programu  

        Venkovské prodejny 2019. 

         Hlasování: : 7-0-0          

           

 11)  ZO projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na dovybavení  

         zásahové jednotky hasičů.  

         Hlasování: : 7-0-0                           

12)  ZO projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na dopravní 

       automobil pro zásahovou jednotku hasičů.  

         Hlasování: : 7-0-0                           

13)  ZO projednalo Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s. 

       č. VVN-014330052188/022 a  VVN-014330052188/024. Jedná se o výměnu    

       sloupů  vysokého napětí V 5522. Smlouvy byly schváleny.                          

 

                                   Hlasování: : 6-1-0                           

 

Starostka obce schůzi v 21 hodin ukončila.   

  V Babicích dne 25.3.2019 

 

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

                                                                  Petra Černá  

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

 


