Přehled usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Babice u Rosic
konaného dne 30. 8. 2017 na OÚ v Babicích u Rosic
Zastupitelstvo obce Babice u Rosic
Schvaluje:
- prodloužení nájemní smlouvy p. Ladislavu Pánkovi na byt č. 4 v domě č. 122 na ul.
Výhon na dobu neurčitou.
- Smlouvu č. 1030038007 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s. na akci „ Babice – Šmíd: NN přip.kab.sm.“.
- ukončení nájemní smlouvy na pohostinství dohodou ke dni 31.10.2017.
- vytvoření pracovní komise ve složení Ing. Krejčí, p. Tondl, která posoudí žádost o
odkoupení vybavení pohostinství včetně ceny.
- realizaci akce „vrtaná studna pro hřiště“ v ceně do 200.000,- Kč a pověřuje
místostarostu objednáním díla.
- poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství na akci „Obnova hřbitovní zdi“
v částce 472.087,- Kč.
- Smlouvu o dílo s firmou Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o. na akci „Obnova
hřbitovní zdi“ za cenu 1,728.347,- Kč vč. DPH.
- Smlouvu o dílo s firmou Bureš Igor ze Stanoviště na akci „Obnova víceúčelového
centra“ za cenu 1,708.037,- Kč.
- Smlouvu o dílo č. 170025 s firmou Soukup Miloš s.r.o. na akci „Oprava povrchu
místních komunikací – ul. Záhumenice“ za cenu 1,049.416,06 Kč.
- Rozpočtové opatření č. 5.
- po projednání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, systém spolufinancování
sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně
platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Příslib
spolufinancování pro rok 2018 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb:
Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská služba, pro úvazek v přímé péči ve výši
0,04.
Bere na vědomí:
- Rozpočtové opatření č. 4.
- Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2016.
- Závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso za rok 2016.
- informace starosty obce.
- připomínky zastupitelů obce.

