USNESENÍ - 616

zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 5. září 2016
Přítomni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miroslav Martykán
Ing. Richard Prachař
Ing. Petr Ševčík
Marek Starý
Ing. Eduard Levý
Ing. Petr Šťasta
MVDr. Radek Sotona
Jaroslav Panuš
Josef Klučka

Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením §39, §78 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou:
1. Zastupitelstvo schvaluje Záměr o prodeji 01/2016 – hasičská technika.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení hasičského automobilu Renault CAS 15/3000
za cenu 609.770,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podepsání kupní smlouvy a
převodu vozidla. Předloženy tři srovnávací nabídky.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce administrativou při výběru zhotovitele na
akci: „Rekonstrukce místní komunikace v obci Babice nad Svitavou“ dotačně
podporované MMR ČR. Zastupitelstvo schvaluje opravu chodníku u části opravované
komunikaci včetně opravy chodníku v rámci větší bezpečnosti chodců před domem č.p.
48.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou úpravou ke dni 31. 8. 2016. Znění v příloze.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem parcely p.č. 961/2 o výměře 54m2 za celkovou
kupní cenu 2.700,- Kč. Pozemek bude použit na rozšíření přístupové komunikace na
celkovou šířku 6m.
6. Návrhy paní ředitelky Gančarčíkové budou řádně posouzeny s vyžádáním patřičných
podkladů, které budou po paní ředitelce požadovány a upřesněny. Zastupitelstvo se bude
žádostí pečlivě zabývat a s výsledky bude ředitelka seznámena.

7. Zastupitelstvo obce požaduje zapracování připomínek v rámci uzavírky silnice č. II/373
v obci Březina. Plánovaná uzavírka od 11.4. 2017 do 31.5. 2017, objízdná trasa povede
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přes obec Babice nad Svitavou. Zastupitelstvo požaduje: Snížení rychlosti na 30 km/hod
v celé obci, 1x týdně měření rychlosti, vyloučení kamionové dopravy, oddělení a
vyznačení samostatného pruhu pro chodce od školy do zúženého prostoru.

V Babicích nad Svitavou dne 5. září 2016

Zapsal:

Richard Prachař

Starosta obce:

Miroslav Martykán

Zástupce starosty:

MVDr. Radek Sotona
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