Usnesení zastupitelstva obce
Členové zastupitelstva obce Babice nad Svitavou se v roce 2004 sešli na řadě pracovních porad a na
osmi veřejných zasedáních. Z jednání vzešla následující usnesení.
Usnesení ze dne 13. února 2004 č. 104
1. Schválení prodeje pozemku 30 m2.
2. Schválení prodeje pozemku 35 m2.
3. Schválení prodeje pozemku 45 m2.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji pozemků č. 01/2004.
5. Schválení odkupu pozemku o rozloze 2 608 m2.
6. Schválení návrhu rozpočtu mikroregionu Časnýř na rok 2004.
Usnesení ze dne 19. března 2004 č. 204
1. Schválení rozpočtu na rok 2004.
2. Schválení příspěvku Svazu tělesně postižených a Svazu včelařů.
3. Schválení výsledku inventarizace majetku obce.
4. Schválení odpisového plánu ZŠ Babice nad Svitavou na rok 2004.
5. Schválení smlouvy o dílo č. 109 906/0156/04 VO – obnova komunikace.
6. Schválení smlouvy o dílo č. 109 907/0156/04 VO – dešťová kanalizace – gabionová stěna.
Usnesení ze dne 30. dubna 2004 č. 304
1. Schválení záměru o prodeji pozemků č. 02/2004.
2. Schválení prodeje pozemku (později zrušeno).
3. Projednání dodatku změny územního plánu č. III.
4. Schválení bezúplatného převodu pozemku ve vlastnictví PF ČR.
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2003.
Usnesení ze dne 1. července 2004 č. 404
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh úpravy rozpočtu na rok 2004.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení vodovodního řadu v délce 100 m.
3. Zamítnutí žádosti na odprodej části pozemku ve vlastnictví obce.
4. Zamítnutí žádosti o pronájmu obecního pozemku.
5. Schválení pronájmu bytu v obecním domě č. p. 214.
Usnesení ze dne 3. září 2004 č. 504
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2004.
2. Schválení návrhu na odkup pozemku o výměře 126 m2.
3. Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na odkup pozemku.
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Šlapanice.
5. Schválení návrhu dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, který upravuje zřízení školní družiny při ZŠ v Babicích nad Svitavou.
6. Schválení zřízení školní družiny.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením prací výstavba inženýrských sítí VO, nn a místního
rozhlasu včetně přípojek v lokalitě Stádla.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypovězení smlouvy o prodeji pozemku v majetku obce.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypovězení smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemků
v majetku obce.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozdělení stavebních parcel majetku obce.
Usnesení ze dne 22. října 2004 č. 604
1. Zastupitelstvo zamítá žádost o příspěvek na zřízení kanalizační tlakové přípojky svépomocí.
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Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2004.
Zastupitelstvo schvaluje záměr o prodeji pozemku ve vlastnictví obce č. 04/2004.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku o výměře 1 600 m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku o rozloze 638 m2 bez nároku na připojení na inženýrské sítě.
6. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Šlapanice.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru obce Babice
nad Svitavou.
8. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR.
Usnesení ze dne 15. prosince 2004 č. 704
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem inventarizační komise.
2. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku do školy v Bílovicích nad Svitavou na invalidní
vozík 10 000 Kč.
3. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK.
4. Zastupitelstvo zamítá žádost na odkup části obecního pozemku.
5. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh dodatku č. 1 k interní směrnici o oběhu účetních
dokladů.
6. Zastupitelstvo schvaluje provedení kontroly příspěvkové organizace ZŠ.
7. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku pro Český svaz bojovníků za svobodu.
8. Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o dílo na propojení vodovodu v délce 40 m v lokalitě
Stádla.
9. Zastupitelstvo schvaluje zrušení vyhlášky č. 2/2004.
10. Schválení vyhlášky za svoz domovního odpadu.
11. Zastupitelstvo souhlasí s vypovězením smlouvy na svoz domovního odpadu s firmou AVE
a uzavření nové smlouvy s firmou van Gansewinkel.
Usnesení ze dne 30. prosince 2004 č. 804
1. Schválení úpravy rozpočtu na rok 2004.
2. Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2005.
3. Schválení úpravy stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
4. Schválení úpravy stanov s Vodárenskou akciovou společností.
5. Schválení úvěrové smlouvy včetně dodatku č. 1 Svazku obcí Šlapanicko.
6. Schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2006- 2007.
7. Schválení prodeje pozemku ve vlastnictví obce.
8. Schválení návrhu na prodej pozemků ve vlastnictví obce Babice nad Svitavou.
9. Vyhodnocení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na tlakovou kanalizaci
v obci Babice nad Svitavou.
10. Schválení finančního příspěvku pro místní oddíl kopané.
(zast.)
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