
Zápis č. 6/2019  

ze schůze zastupitelstva obce Babice konané 3.6.2019          

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) Složení slibu 

      4) Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání 

      5) Projednání rozpočtového opatření č.1 

 6) Revokace usnesení 

    7) Schválení stanov Mikroregionu 

 8) Schválení účetní závěrky za rok 2018 

 9) Schválení závěr.účtu a zprávy o výsledku přezkoumání obce Babice 2018          

10) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

  11) Schválení rozpočtu Svazku obcí pro komunální služby 

12) Vyhlášky obce aktualizace 

13) Prodej pozemku 

  14) Koupě pozemku 

    15) Vyjádření ke stavbě el.vedení 433/833 

    16) Žádost ústavu pro studium totalitních režimů 

    17) Doplnění člena kontrolního výboru 

    18) Různé 

    19) Závěr schůze 

 

 

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

    programem zasedání. Současně podala návrh na rozšíření programu o bod  

    složení slibu nového člena ZO p. Františka Aipldauera za p. Vyhnálka, který 

    odstoupil. A další bod doplnění člena kontrolního výboru. Návrh programu byl  

    následně schválen. 



 

            Hlasování:  6-0-0 

 

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

č 52/2019  p. Ing. Nahodila a  p.Mgr. Krátkého. Návrh byl  následně schválen. 

            

                                Hlasování: 6-0-0 

 

3)   P.Černá přečetla slib, jehož složení potvrdil nový člen zastupitelstva svým   

       podpisem a pronesením slova Slibuji. 

 

          

4)  Místostarosta p.Zikmund přečetl zápis č.5/2019 ze zasedání ZO. Tento dokument  

      byl členy zastupitelstva jednohlasně schválen.  

   

                         Hlasování:   7-0-0 

                            

5 ) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.1 

  

  6) Starostka obce p. Černá seznámila zastupitele s nutností revokace usnesení č.16    

ze zasedání ZO č. 1 29.10.2018. Jedná se o nedostatečně definovaný text.     

Původní text Zastupitelstvo obce pověřuje starostku p.Petru Černou 

k předběžnému schvalování  úprav rozpočtových opatření před projednáním  

zastupitelstvem obce na celé volební období 2018-2022 se nahrazuje textem 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku p.Petru Černou k provádění rozpočtových 

opatření na straně příjmu bez omezení a na straně výdajů do výše 500 000,- před 

projednáním zastupitelstvem obce na celé volební období 2018-2022. 

ZO nové znění projednalo a schválilo. 

 

             Hlasování:  7-0-0 

 

 7) Zastupitelstvo obce schválilo stanovy Mikroregionu. 

  

                                         Hlasování:  7-0-0 

 

 8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2018. 

 

                                         Hlasování:  7-0-0 



 

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

     2018 a Zprávou o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2018.   

     Zastupitelstvo obce následně  Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumaní  

     hospodaření za rok 2018 projednalo a schválilo bez výhrad. 

 

                                   Hlasování:  7-0-0 

 

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

       kontroly       kontrolního výboru za uplynulé čtvrtletí ( II.čtvrtletí 2019, zpráva   

       č2./2019).       Jednotlivé body byly ZO projednány. Zpráva o výsledku provedené  

       kontroly byla schválena. 

         Hlasování: 7-0-0 

 

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

       finančního výboru za uplynulé čtvrtletí (II. čtvrtletí 2019, zpráva č.2/2019). 

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

      schválena. 

                                    Hlasování:  7-0-0 

 

12)  Zastupitelstvo obce  schválilo rozpočet Svazku obcí pro komunální služby. 

 

         Hlasování:  7-0-0 

13) Zastupitelstvo obce projednalo znění aktualizovaných obecních vyhlášek a   
      následně jejich text schválilo.  
 

  1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019  

      o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a   

      odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území  

      obce Babice. 

                                  Hlasování:  7-0-0 

   

 2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 

     o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,   

     využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

                        

                                 Hlasování:  7-0-0 

 

 



3.  Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 

     Požární řád obce 

                        Hlasování:  7-0-0 

         

14) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Jiřího Pánka Babice 19 o odkup  
      pozemku p.č. 456/11 o výměře 904m2 za účelem výstavby rodinného domu.  
       Záměr prodeje byl zveřejněn dle zákona  č.128 o obcích od 10.5. do 27.5. 2019. 

     Zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemku schválilo. 
 

        Hlasování:  7-0-0 

 

15) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Jiřího Tkaného Babice 32 o odkup  
      pozemku p.č. 455/1 o výměře 1149m2 za účelem výstavby rodinného domu.  
       Záměr prodeje byl zveřejněn dle zákona  č. 128 o obcích od 10.5. do 27.5. 2019.  
       Zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemku schválilo. 
 

        Hlasování:  7-0-0 

16) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Zdražila Babice  o odkup  
      pozemku p.č. 455/3 o výměře 1197m2 za účelem výstavby rodinného domu. 
      Záměr prodeje byl zveřejněn dle zákona č. 128 o obcích od 10.5. do 27.5. 2019.  
      Zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemku schválilo. 
 

        Hlasování: 7-0-0 

  

17) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Komárka H.Lažany  o odkup  
      pozemku p.č. 455/4 o výměře 1197m2za účelem výstavby rodinného domu.   
      Záměr prodeje byl zveřejněn dle zákona  č. 128 o obcích od 10.5. do 27.5. 2019.  
      Zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemku schválilo. 
 

        Hlasování:  7-0-0 

16) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Radka Gábora M.Budějovice o odkup  
      pozemku p.č. 455/6 o výměře 1197m2 za účelem výstavby rodinného domu. 
      Záměr prodeje byl zveřejněn dle zákona č. 128 o obcích od 10.5. do 27.5. 2019.  
      Zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemku schválilo. 

 

                Hlasování:  7-0-0 

 
17) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Ladislava Nečase Bolíkovice 13  
      o odkup pozemku p.č. 455/7 o výměře 1148m2 za účelem výstavby rodinného  
      domu. Záměr prodeje byl zveřejněn dle zákona č. 128 o obcích od 10.5. do 27.5.  
      2019. Zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemku schválilo. 
 

        Hlasování: 7-0-0 



  

 

18) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Jaroslava Chloupka a Miluše  
       Chloupkové Babice 29  o odkup pozemku p.č. 577/9 díl b, d+e celkem 38 m2.  
       Zájemce  o odkoupení požaduje  zmíněný pozemek z důvodu, že je již nyní  
       součásti jejich pozemku a  v jejich dlouhodobém užívání. Záměr prodeje byl  
       zveřejněn dle zákona č. 128 o obcích od 10.5. do 27.5. 2019. Zastupitelstvo  
       obce záměr prodeje schválilo za cenu 50 Kč/m2. 
       

      Hlasování:  7-0-0 

 

19) Zastupitelstvo obce projednalo nákup pozemku od p. Jaroslava Chloupka a Miluše  

      Chloupková Babice 29 p.č. 34 díl f+g+h celkem 4m2 

 

      Hlasování:  7-0-0 

 

20) Zastupitelstvo obce projednalo nákup pozemku od p. Jaroslava Klímy Babice 36   

       p.č. 414  o výměře 1114m2  Cena 18 Kč/m2 

 

                                       Hlasování : 7-0-0 

 

21)  Zastupitelstvo obce projednalo dopis MŽP ohledně posouzení vlivu na životní  

        prostředí s plánovaným záměrem stavby el.vedení 433/833. ZO bude požadovat  

       bližší informace ohledně ochranných pásem elektromagnetických vln. 

 

                                     Hlasování : 7-0-0 

 

   22) Zastupitelstvo obce projednalo dopis Ústavu pro studium totalitních režimů 

         ohledně vybudování výstavy v KD v Babicích při akci umístnění tabulek Poslední  

         adresy na farách Babice, Horní Újezd a Rokytnice /Rok.. Uskutečnění výstavy 

         bylo podmíněno příspěvkem 20 000,- ze strany obce na pokrytí nákladů  

         instalace výstavy. 

         ZO financování výstavy zamítlo. 

 

                                  Hlasování : 7-0-0 

 

23)  Zastupitelstvo obce schválilo nového člena kontrolního výboru p.Františka  

        Aipldauera. 

 

                                 Hlasování : 6-0-1 

 

                                   



 

     Starostka obce schůzi ve 21 hodin ukončila.   

  V Babicích dne 3.6.2019 

 

 

Zapsal:                                                            Ověřili: 

 

 

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

 

 

                                                                          Ing. Jiří Nahodil   ……………………. 

 

 

 

 

                                                                  Petra Černá  

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

 

 


