Přehled usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Babice u Rosic
konaného dne 1. 2. 2017 na OÚ v Babicích u Rosic
Zastupitelstvo obce Babice u Rosic
Schvaluje:
- rozpočet obce Babice u Rosic na rok 2017. Příjmy celkem: 9,599.300,- Kč, výdaje celkem:
-

-

-

18,431.300,- Kč, financování: - 8,832.000,- Kč.
Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 03/08 s firmou KTS Ekologie s.r.o.
prodej pozemku p.č. 587/78 v Babicích u Rosic, v k.ú. Babice u Rosic, o výměře 84 m2, za
cenu 150,- Kč/m2 p. Šmídovi. Náklady ponese kupující.
projednané priority realizace cest a krajinného prvku dle Plánu společných zařízení v rámci
pozemkových prav v tomto pořadí: cesta C5, cesta C1, cesta C6, cesta C3, LBK 1-C, cesta C2.
ukončit projekt „Dětské hřiště a parkové úpravy Babice u Rosic – Náves“ jako zmařenou
investici.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 4/2017, uzavřenou s panem Vladimírem
Chromečkem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 5/2017, uzavřenou s o.s. Babičáci a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
bezplatné zapůjčení kulturního domu v Babicích u Rosic o.s Babičáci na akce pořádané touto
organizací v roce 2017.
poskytnutí daru paní Gabriele Antošové ve výši 8.000,- Kč. Dar bude použit na částečnou
úhradu nákladů spojených s účastí dcery p. Antošové na Mistrovství světa juniorů
v synchronizovaném krasobruslení v kanadském Torontu a závodu v Berlíně.
bezplatné zapůjčení kulturního domu v Babicích u Rosic p. Vladimíru Chromečkovi na akci
„Babické písničky – 48. ročník“.
vnitřní směrnici obce o cestovních náhradách na r. 2017.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 6/2017, uzavřenou se Svazem neslyšících a
nedoslýchavých, Základní organizací Brno-venkov, se sídlem v Zastávce a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Příkazní smlouvu s firmou Promea s.r.o, na zpracování žádosti o dotaci „Obnova hřbitovní zdi
– Babice u Rosic“.
dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcí Zastávka.

Doporučuje:
- starostovi vydat záměr o prodeji pozemků p.č. 1565/6 o výměře 738 m2, 707/13 o výměře 258
m2, 711/3 o výměře 145 m2 a 707/28 o výměře 15 m2, které se nachází v k.ú. Zbýšov u
Oslavan, ve čtvrti Sička.

Bere na vědomí:
- zprávu finančního výboru za rok 2016.
- informace starosty obce.
- připomínky zastupitelů obce.
-

zprávu kontrolního výboru za r. 2016.

