
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 29.6.2017 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 8 

Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Staněk Radim, 

Rathouský Pavel, Vrábelová Kateřina, Jež Miroslav – příchod 19:25, Havlová Marcela, Dvořáková Vlaďka 

 
Omluveni:  
Hosté: viz přiložená prezenční listina 

Program:  
1) Schválení zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 
2) Zpráva z přezkumu hospodaření obce 
3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 
4) Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 
5) Rozpočtové opatření č.2 
6) Ostatní 

Souhlasí 10 členů ZO.  

1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 19.6.2017 schválen 10 hlasy ZO. 
Jako ověřovatelé byli navrženi: pí. Havlová, p. Rathouský 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO 
 

2) Přezkoumání hospodaření obce Babice za rok 2016 

Starosta informoval o výsledku Přezkoumání hospodaření obce Babice Odborem kontroly Středočeského 
kraje za rok 2016. Kontrola neshledala žádné chyby v hospodaření. Výňatek z protokolu bude vyvěšen na 
úřední desce.  
 

3) Závěrečný účet obce za rok 2016 

Usnesení č. 1/8/2017: 
ZO schvaluje Závěrečný účet obce spolu s výsledkem hospodaření za rok 2016, a to bez výhrad.  
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

4) Účetní závěrka obce za rok 2016 

Usnesení č. 2/8/2017: 
ZO schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2016 dle přiloženého protokolu.   
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

5)  Schválení RO č. 2 

Usnesení č. 3/8/2017: 
ZO schvaluje RO č.2/2017 – výši investice do zprovoznění kavárny dle podnikatelského plánu.   
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 



6) Ostatní  

a) Prodej obecního pozemku p.č. 225/26 a  p.č. 182/15   

Usnesení č. 4/8/2017: 
ZO schvaluje prodej obecních pozemků p.č. 225/26 a  p.č. 182/15 v celkové výměře 331 m2 paní L.N. a 
pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy.    
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

Příchod M. Ježe 

b) Nabídka EoN 
Starosta informoval zastupitele o nabídce dodavatele energií eON. Ta byla projednána a zastupitelé 
vyžadují pro porovnání další 2 nabídky, než rozhodnou, zda změnit dodavatele pro obec.     

c) ČEZ – smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene  

Usnesení č. 5/8/2017: 
ZO schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IP-12-6011807/VB/2, Babice, K Lesu – KNN - PRO P.Č. 81/12,13 s firmou ČEZ distribuce, a.s. 
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu s firmou ČEZ distribuce, a.s. 

d) Schválení kupní smlouvy na nákup malotraktoru 

Usnesení č. 6/8/2017: 
ZO schvaluje znění Kupní smlouvy na nákup malotraktoru AGT 835 T/S s firmou Gregor a syn, s.r.o.  
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy s firmou Gregor a syn, s.r.o. 

e) Vodovod Babice – studie proveditelnosti 
Starosta informoval o nabídce firmy VRV, jejíž předmětem je zpracování a dodání studie 
proveditelnosti „Vodovodu Babice“. Cílem je zpracování koncepčního materiálu a posouzení posílení 
dodávky vody do obce, optimalizace vodárenského systému obce a možnosti investorského zajištění. 
Zastupitelé se chtějí s materiály důkladně seznámit, odkládá se na další ZO.  

f) Převedení pozemků pod chodníky do vlastnictví obce 
Starosta informoval, že zahájil práce spojené s převodem všech pozemků, které jsou nyní pod chodníky 
v obci a nepatří obci Babice, do jejího vlastnictví. Hlavním cílem je získávat tak finanční prostředky 
plynoucí z věcných břemen do obce.    

 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání v 19:45 hod. ukončeno. 
 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 8 

konaného dne 29.6.2017 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 10 (11) přítomných 

SCHVALUJE: 

 1/8/2017 – ZOB schvaluje Závěrečný účet obce spolu s výsledkem hospodaření za rok 2016, a to 
bez výhrad.    

 2/8/2017 – ZOB schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2016 dle přiloženého protokolu. 
 3/8/2017 – ZOB schvaluje RO č.2/2017 – výši investice do zprovoznění kavárny dle 

podnikatelského plánu.   
 4/8/2017 – ZOB schvaluje prodej obecních pozemků p.č. 225/26 a  p.č. 182/15 v celkové výměře 

331 m2 paní L.N.  

 5/8/2017 – ZOB schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IP-12-6011807/VB/2, Babice, K Lesu – KNN - PRO P.Č. 81/12,13 s firmou 
ČEZ distribuce, a.s. 

 6/8/2017 – ZOB schvaluje znění Kupní smlouvy na nákup malotraktoru AGT 835 T/S s firmou 
Gregor a syn, s.r.o.    

 
 

POVĚŘUJE: 
 starostu k podpisu Kupní smlouvy s paní L.N. na prodej obecních pozemků p.č. 225/26 a  p.č. 

182/15 v celkové výměře 331 m2.    

 Starostu k podpisu Smouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IP-12-6011807/VB/2, Babice, K Lesu – KNN - PRO P.Č. 81/12,13 s firmou ČEZ 
distribuce, a.s. 

 Starostu k podpisu Kupní smlouvy na nákup malotraktoru AGT 835 T/S s firmou Gregor a syn, s.r.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Babicích dne: 29.6.2017  
Vyvěšeno dne:    5.7.2017 
Ověřovatelé zasedání: pí. Havlová, p. Rathouský 
Zapsala: M. Marks                                                                                                          Jan Chadraba   
                     starosta obce 


