Přehled usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Babice u Rosic
konaného dne 7. 3. 2012 na OÚ v Babicích u Rosic

Zastupitelstvo obce Babice u Rosic
Schvaluje:
-

-

-

-

-

finanční příspěvek TJ Sokol Babice u Rosic na rok 2012 ve výši 10.000,- Kč.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2007 s Ing. arch. Vandou Ciznerovou na zhotovení
dokumentace Územního plánu Babice u Rosic.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4710-364/001/2012-ZN pro
E.ON Distribuce, a.s. pod názvem „Zastávka, kabel NN, Univers“. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně a to za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH.
bezúplatný převod pozemků p.č. KN 882/64, 882/75 a 882/77 v k.ú. Babice u Rosic o celkové
výměře 125 m2 od firmy Skanska, a.s. do majetku obce Babice u Rosic. Hodnota pozemků je
dle výkazů společnosti Skanska, a.s. 13.203,- Kč.
finanční příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Oblastní organizace Babická
139, Zastávka, na rok 2012 ve výši 1.000,- Kč.
Provozní řád Kulturního domu v Babicích u Rosic.
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci dětského hřiště a
sadových úprav na Návsi v Babicích u Rosic.
Rozpočtové opatření č. 1/2012.
vykácení stromů v havarijním stavu na obecním pozemku podél krajské silnice I.třídy u
Masarykovy studánky za obcí Zastávka a následný prodej vytěženého dřeva.
pronájem části pozemku p.č. 779 o výměře 117 m2 a pronájem části pozemku p.č. 781 o
výměře 20 m2, vše v k.ú. Babice u Rosic, za cenu 2,- Kč/m2, na dobu neurčitou, manželům
Culíkovým.
prodej pozemku p.č. 760 o výměře 352 m2, v k.ú. Babice u Rosic, manželům Culíkovým za
cenu 300,- Kč/m2 za podmínek: součástí kupní smlouvy bude podmínka, že kupující nesmí
pozemek prodat po dobu 5 let, v případě, že by tak chtěl učinit, musí pozemek prodat zpět
obci za stejnou cenu, za kterou pozemek koupil. Náklady spojené s převodem pozemku nese
kupující.
uzavření pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany územní samosprávy s firmou D.A.S.
pojišťovna právní ochrany, a.s.

Bere na vědomí:
- zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2011.
-

informaci p. Tondla o uplynutí 150 let od 1. mše odsloužené v místní kapli a podnět p.
Pokorného o zabezpečení lepšího odvětrávání od kouře v místním pohostinství.

