Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 29.8.2018 v 19:00 na OÚ Babice
Zápis č. 8
Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim, Haluza Karel, Rathouský Pavel, Jež
Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, Dvořáková Vlaďka

Omluveni: Vrábelová Kateřina
Hosté: viz prezenční listina

Program:
1) Schválení zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
2) Dotace na revitalizaci sportovního areálu
3) Stavební
4) Ostatní
Souhlasí 10 členů ZO.

1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis 6.8.2018 schválen 10 hlasy ZO.
Jako ověřovatelé byli navrženi: pí. Šebková, p. Rozsíval
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks
Hlasování: návrh schválen hlasy 10 ZO
2) Dotace na revitalizaci sportovního areálu
Pí. Marks informovala zastupitele o vývoji v projektu revitalizace sportovního areálu. Na žádost zaslanou
ministrovi školství o podporu zareagovalo MŠMT příslibem obci s prodloužením termínu realizace projektu,
tj. dokončení výstavby nových kabin a multifunkčního hřiště, do konce léta 2019. Podmínkou však je
vyhlášení nového kola veřejné zakázky. Zastupitelé se tedy rozhodli tuto možnost ještě naposledy využít a
podpořit tak výstavbu.
Usnesení č. 1/8/2018:
ZO revokuje usnesení č. 1/6/2018 (ZO souhlasí s vystoupením z dotačního podprogramu MŠMT 133D 531
Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ na projekt "Revitalizace sportovního areálu
Babice" v případě, že nebude MŠMT uznáno prominutí požadavku hodnocení 3 nabídek dodavatelů ve
třetím kole veřejného výběrového řízení.)
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2/8/2018:
ZO schvaluje vyhlášení 4. kola veřejných zakázek na revitalizaci sportovního areálu a výstavbu
multifunkčního hřiště. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s jejími výherci.
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.

3) Stavební pošta
OUB/0483/2018 – výjimka z místní úpravy provozu na pozemních komunikací – údržba lesní infrastruktura
a odvoz dřeva
ZO bere na vědomí.

OUB/0484/2018 – rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením - RD - p.č. 74/34
ZO bere na vědomí.
OUB/0473/2018 – oznámení – zahájení řízení a pozvání k úst. Jednání – studna vrtaná - p.č. 95/7
ZO bere na vědomí.
OUB/0478/2018 – kolaudační souhlas – RD – p.č. 84/189, 84/191
ZO bere na vědomí.

4) Ostatní
a) Žádost o podporu mladých babických sportovců při reprezentaci v zahraničí
Obec obdržela žádost od studia Dance EB na podporu dvou babických dívek při reprezentaci na MS
v tancích v zahraničí.
Usnesení č. 3/8/2018:
ZO souhlasí s poskytnutím daru/příspěvku ve výši 10 000 Kč studiu Dance EB, spolek jako příspěvek na
účast babických sportovkyň na MS v tanci pom pom v J.A.R. a pověřuje starostu k podpisu
veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.
b) Sbírka na obec Prameny
Obec obdržela žádost Sdružení místních samospráv o podporu obce Prameny, která se ocitla
v neřešitelné finanční situaci díky vysokému dluhu, který vznikl krachem stáčírny minerálních vod. ZO
se rozhodlo obec Prameny podpořit a přispět.
Usnesení č. 4/8/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání
veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:00 hod. ukončeno.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 8
konaného dne 29.8.2018
Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
SCHVALUJE:
•

•
•
•

1/8/2018 – ZOB revokuje usnesení č. 1/6/2018 (ZO souhlasí s vystoupením z dotačního podprogramu MŠMT

133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ na projekt "Revitalizace sportovního
areálu Babice" v případě, že nebude MŠMT uznáno prominutí požadavku hodnocení 3 nabídek dodavatelů
ve třetím kole veřejného výběrového řízení.)
2/8/2018 – ZOB schvaluje vyhlášení 4. kola veřejných zakázek na revitalizaci sportovního areálu a výstavbu
multifunkčního hřiště.
3/8/2018 – ZOB souhlasí s poskytnutím daru/příspěvku ve výši 10 000 Kč studiu Dance EB, spolek jako
příspěvek na účast babických sportovkyň na MS v tanci pom pom v J.A.R.
4/8/2018 – ZOB schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky pořádané
Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky
bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.

POVĚŘUJE:
•
•

Pověřuje starostu k podpisu smluv o dílo s výherci veřejných zakázek na Revitalizaci sportovního areálu.
starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy se studiem Dance EB, spolek na poskytnutí příspěvku 10 000 Kč.

V Babicích dne: 29.8.2018
Vyvěšeno dne: 12.9.2018
Ověřovatelé zasedání: pí. Šebková, p. Rozsíval
Zapsala: M. Marks

Jan Chadraba, starosta obce

