Přehled usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Babice u Rosic
konaného dne 3. 12. 2014 na OÚ v Babicích u Rosic
Zastupitelstvo obce Babice u Rosic
Schvaluje:
-

-

-

bezplatné zapůjčení sálu a přísálí kulturního domu v Babicích u Rosic organizaci TJ Sokol
Babice u Rosic na akci „3. ročník Vánočního turnaje ve florbalu“.
finanční příspěvek TJ Sokol Babice u Rosic na akci „3. ročník Vánočního turnaje ve florbalu“
ve výši 2.000,- Kč.
finanční příspěvek o.s. Babičáci na rok 2015 na činnost ve výši 30.000,- Kč.
bezplatné zapůjčení kulturního domu v Babicích u Rosic o.s. Babičáci na akce pořádané v r.
2015.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330026577/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Jedná se o stavbu pod názvem „Zastávka-Přibylová: NN přip. kab. vedení“. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 03/08 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Babice
u Rosic pro rok 2015, uzavřené s firmou KTS Ekologie, s.r.o.
finanční příspěvek TJ Sokol Babice u Rosic na r. 2015 na činnost ve výši 30.000,- Kč.
bezplatné zapůjčení kulturního domu v Babicích u Rosic TJ Sokol Babice u Rosic na akce
pořádané v r. 2015.
finanční příspěvek Gymnazijní společnosti o.s. ze Zastávky na rok 2015 na činnost ve výši
2.000,- Kč.
finanční příspěvek Spolku zdravotně postižených Brněnska – Pobočnému spolku Zbýšov na
rok 2015 na činnost ve výši 1.000,- Kč.
rozpočtové provizorium na rok 2015.
rozpočtový výhled do roku 2017.
návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro obce správního obvodu MěÚ Rosice
na léta 2015-2020.
rozpočtové opatření č. 9.

Doporučuje:
-

starostovi vydat záměr o prodeji části obecního pozemku p.č. 494/2 v Babicích u Rosic, v k.ú.
Babice u Rosic.

Projednalo:
- návrh rozpočtu obce Babice u Rosic na rok 2015.
Stanovuje:
-

kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření dle přílohy.

Bere na vědomí:
-

provedení inventarizace majetku obce za r. 2014.
informaci Ing. Ruppa ohledně podaných námitek občanů z ulice Růžová k Veřejné vyhlášce –
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – místní úprava provozu na pozemních
komunikacích ze dne 30.10.2014, kterou vydal Městský úřad Rosice, Odbor dopravy.

