Zastupitelstvo dne 2. ledna 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opravu rozhlasu dle závad zjištěných pravidelnou
roční revizí rozhlasového zařízení. Zastupitelstvo na základě ţádosti občanů schválilo
rozšíření rozhlasu do nové výstavby Stádla a Mordovny.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo opravu nekvalitního a nebezpečného chodníku u
základní školy v obci. Zahájení prací březen, duben.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje výstavbu nového vodovodního řadu v úseku Kabelka
Richter. Jedná se o nahrazení 40 let starého rozvodu z ocelového potrubí ve vlastnictví
druţstva.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2009, kterou se mění a
doplňuje vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému a odstraňování
komunálních odpadů. Částka 380 Kč za občana.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o místním poplatku za provoz systému a odstraňování
odpadů.
V diskusi zastupitelstvo projednávalo stíţnost na nadměrné obtěţování kouřem od
sousedů. Stěţovatelé předali dopis a několik svědeckých výpovědí s podpisem svědků. Ze
strany obce bylo do této doby učiněno několik kroků a to jak písemně tak osobně domluvou.
Zastupitelstvo má snahu situaci řešit i kdyţ řešení tohoto problému není jednoduché.

Zastupitelstvo dne 6. února 2009
Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo na svém veřejném zasedání dne 6. února
2009 návrh na úhradu podílu na úrocích z úvěru na základě Smlouvy o úvěru č.
3196/08/LCD, sjednané s Českou spořitelnou dne 16.12. 2008 a na případných dalších
vzniklých nákladech stavby Cyklostezka Brno Obřany – Bílovice nad Svitavou. Dále
zastupitelstvo obce projednalo na tomto svém zasedání návrh zajištění záruky za případné
vícenáklady související se stavbou Cyklostezka Brno Obřany – Bílovice nad Svitavou tak, aby
stavba mohla být dokončena řádně a včas v souladu s Úvěrovou smlouvou č. 3196/08/LCD ze
dne 16.12.2008.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr zavést v obci místní pracoviště CZECH
POINT a vyuţít dotace 90 000 Kč od EU.
Zastupitelstvo projednalo montáţ a umístění otočné kamery na střechu školy s patřičným
odkazem na www stránkách obce. Padlo několik připomínek s ohledem na kvalitu kamer a
její zimní provoz. Bude připravena cenová nabídka. Zastupitelstvo nepovaţuje investici za
vhodnou.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZO Českého svazu včelařů ve
výši 2 000,- Kč.

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Svaz postiţených civilizačními
chorobami ČR ( klub důchodců ) ve výši 8 000,- Kč
V diskusi zastupitelstvo projednalo a schvaluje finanční příspěvek Občanskému sdruţení
Babyka uznatelný do výše 20 000,- Kč.
Peníze budou poskytovány průběţně a vţdy na konkrétní akci. Poskytnutí financí schvaluje
starosta obce.
V diskusi zastupitelstvo projednalo a schvaluje finanční příspěvek na údrţbu fotbalového
hřiště uznatelný do výše 100 000,- Kč. Finanční prostředky budou poskytovány průběţně a
vţdy na přesně definovanou činnost. Dále bylo dohodnuto prověřit moţnost uzavření
smluvního vztahu s firmou Eurogrean na dva roky. Přítomným byla poskytnuta informace od
zahradníka Kopřivy poradce Receptáře. Pan Kopřiva je realizátor fotbalových ploch.
V diskusi zastupitelstvo projednalo ţádost o objasnění a řešení napojení na kanalizaci domu
č.p. 215. Napojení kanalizace nemovitosti je řešeno v projektové dokumentaci tlakovou
kanalizací. Dešťové vody si musí majitelka objektu řešit sama a v budoucnu připravujeme
vsazení dešťové mříţe do komunikace pod křiţovatku.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje tisk 400 ks stolních kalendářů obce na rok 2010 od
firmy Lpress, Křtiny. Kalendáře budou rozdány zdarma do kaţdé rodiny.
V diskusi projednáno provedení oprav venkovního osvětlení, informace o pokračování prací
v kadeřnictví, provedeny geodetické práce jako podklad projektové dokumentace Stádla stará
část, informace k článkům v novinách Kaplický a následně na to základní škola, informace
k plesu hasičů vystoupení Capoeira a Taekwondo.
Zastupitelstvo dne 6. března 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ţádost florbalistů o příspěvek ve výši 20.000 Kč.
Celkový předpokládaný rozpočet je cca 53 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro
florbal ve výši 20.000 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ţádost basketbalistů o příspěvek ve výši 20.000
Kč. Náklady oddílu bez druţstva dětí 108.500 Kč. Jedná se o první příspěvek od obce za dobu
existence oddílu.
Zastupitelstvo obce projednalo ţádost fotbalistů o příspěvek na údrţbu variantně na 1 rok a na
2 roky. Cenový rozdíl je z pohledu zastupitelstva nízký a nepokrývá riziko spojené se
závaznou objednávkou na 2 roky. Zastupitelstvo schvaluje objednání údrţby na jeden rok.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh smlouvy č. 4108067/02 E-on o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu v obecní komunikaci (zeleném pásu) na pozemku parc.č.
36/2, 36/4, 36/5 v katastru obce Babice nad Svitavou.

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Školské rady ze dne
4.11.2005 příspěvkové organizace obce Babice nad Svitavou Základní školy Babice nad
Svitavou dle znění v příloze. Počet členů rady zůstává nezměněn.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje účast na srazu obcí dne 20. - 21.6. v Kelči a schvaluje
výrobu reklamních předmětů v obvyklém rozsahu.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje vyhotovení smaltovaných tabulí na obecní budovy
v celkové ceně cca 12.000 Kč plus DPH.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek auditu, který proběhl s výsledkem bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje zápis o výsledku inventarizace za rok 2008.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje provedení opravy fasády na budově klubu důchodců.
Dále zastupitelstvo projednalo a schvaluje provedení poptávky pro vyhotovení dokumentace
pro zhotovení půdní vestavby včetně rozpočtu.
Zastupitelstvo projednalo Ţádost č. j. 77/2009 ze dne 13. 2. 2009 o zajištění průjezdnosti
cesty k domu č. p. 326 formou pravidelného shrnování sněhu a zajištění posypu. Obec zajistí
zaštěrkování komunikace. Zastupitelstvo provede šetření na místě.
.
Podána ţádost o stavební povolení pro fotbalová kabiny, vyřizujeme stavební povolení pro
opravu kabin.
Vyřizujeme stavební povolení na stavbu nové poţární zbrojnice.
Komunikace Stádla – zajištění minimálních poloměrů u křiţovatek.
Kanalizace u domu č.p. 215. Byla podána ţádost o vyjasnění a časové určení výstavby
kanalizace v dané ulici.
Zastupitelstvo doporučilo technicky vyřešit odkanalizování (splaškové) celé nemovitosti
tlakovou kanalizací. Spádovou kanalizaci obec nemůţe technicky, organizačně ani finančně
zajistit.
Dešťová kanalizace – dešťové vody z vlastní nemovitosti musí řešit kaţdá nemovitost
samostatně. Dešťová voda z obecní komunikace – dešťová kanalizace v místě neexistuje,
nelze tudíţ odvést do dešťové kanalizace. Počítá se s vybudováním odvodňovacího kanálu
pod vrcholem přípojky, tak aby se největší mnoţství vody odvedlo z komunikace ještě nad
domem č.p. 215.
Zastupitelstvo dne 3. dubna 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje ţádost fotbalistů o příspěvek na údrţbu hřiště
firmou EuroGreen na 2 roky. Dále fotbalisti do 30. 5. 2010 předloţí nabídky minimálně 5
dalších dodavatelů pro srovnání a event. výběr jiného dodavatele na další období. Zároveň se
tímto ruší usnesení z posledního zasedání na základě změn podmínek firmou EuroGreen.

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu obce k 31.3.2009 dle znění v
příloze.
Zastupitelstvo obce projednalo výsledek hospodaření školy, které skončilo přebytkem 4.000
Kč a navrhuje převést přebytek do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v
platném znění, vyhlašuje konkurs na obsazení místa ředitele/ředitelky Základní a mateřské
školy, Babice nad Svitavou 139, 664 01 s předpokládaným nástupem 1. července 2009.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce poţádat Krajský úřad, Českou školní inspekci,
školskou radu o delegování jejich zástupce za členy konkursní komise dále poţádá ředitele
jiné Základní školy a vyzve statutárního zástupce Základní školy Babice nad Svitavou, aby
zorganizoval volbu zástupce z řad pedegogických pracovníků a doloţil ji zápisem o volbě.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje záměr 01/2009 o prodeji T 148.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje provedení akce rekonstrukce Bitvy o Babice pořádané
dne 9. Května.
V diskusi informace fasáda klub důchodců a přejmenování na klub dobré pohody, chodník
škola – vícepráce na ucpané a propadlé dešťové kanalizaci, projednání dětské doktorky,
beseda s ředitelem ZOO Brno, přijetí druhého zaměstnance na obec, informace o přeplatku za
energie Eon a posouzení moţnosti dodávek energie ČEZ, informace z průběhu stavby
cyklostezky Brno – Obřany a Ochoz – Hády.
Zastupitelstvo dne 30. dubna 2009
Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 30.4.
2009
Zastupitelstvo obce projednalo a ţádost č.j. 169/2009 o příspěvek na farní dětský tábor a
poţaduje další doplňující informace.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje prodej vozidla Tatra 148 – poţární vozidlo jedinému
zájemci Miloš Večeřa – obchodní činnost, Stanoviště 75, 664 84 Zastávka u Brna za
dohodnutou cenu 100 000,- Kč.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem konkursu na pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku
č. OH 71/09, Nadace ČEZ, 130 00 Praha 3 ve výši 1.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje vytvoření virtuální prohlídky obce.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene sítě nn Stádla pro E.ON Distribuce a.s.

V diskusi zastupitelstvo projednalo, stíţnost na dětskou lékařku, stíţnost na komunikace,
kuchyňský robot školka, objemný odpad, operetní zábavný pořad, bitva o Babice 9.5. 2009,
kolaudace Alexandrovky
Zastupitelstvo dne 5. června 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu obce k 5. 6. 2009 dle znění v
příloze.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v roce 2009 v rámci Programu rozvoje venkova. Rekonstrukce střechy
poţární zbrojnice – dokončení ve výši 200.000 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo ţádost o poskytnutí dotace na Babicko-Komínský farní tábor
č.j. 249/2009 a schvaluje poskytnutí dotace pro cca 10 dětí z Babic nad Svitavou. Vyuţití na
částečné pokrytí nákladů s pronájmem tábořiště, předpokládaný rozpočet tábora je 39 000 Kč
při předpokládaných příjmech 31 000 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace ve
výši 6.000 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo ţádost č.j. 239/2009 ze dne 26. 5. 2009 o změnu územního
plánu p.č. 673/4. Zastupitelstvo ţádost zamítá, není v souladu se záměrem obce nerozšiřovat
zastavěnou plochu, dokud nebudou vyuţity stávající proluky a stavební místa v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o prodeji č. 02/2009. Prodej pozemku
p.č. 983/149 o výměře 6 m2-pozemek pod trafostanicí Stádla za cenu 137 Kč/m² stanovenou
znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo obce projednalo ţádost ţadatele č.j. 204/2009 o odprodej pozemku p.č. 463/1
v k.ú. Babice nad Svitavou. Zastupitelstvo ţádost zamítá z důvodu umístění inţenýrských sítí
v pozemku.
Zastupitelstvo obce projednalo ţádost, kterou poţádá obec Babice nad Svitavou o převedení
části autobusové točny pozemku p.č. 300/9 ze Sokola na obec Babice nad Svitavou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru
registrační číslo 7490006200437 ze dne 17. 10. 2006 pro Svazek obcí pro vodovody a
kanalizace - Šlapanicko.
Zastupitelstvo obce projednalo ţádost investora k výstavbě RD na pozemku p.č. 687/1 dle
přiloţené dokumentace. Zastupitelstvo NESOUHLASÍ s výstavbou dle dodané projektové
dokumentace. Stavba svou povahou nezapadá do okolní zástavby.
Zastupitelstvo obce projednalo ţádost ţadatele ze dne 5.6.2009 o odprodej části pozemku p.č.
160/5 v k.ú. Babice nad Svitavou. Zastupitelstvo provede šetření na místě.

V diskusi projednáno pořádání pořadu Pletky paní operetky, beseda s moderátorkou rozhlasu
paní Duchkovou, nová okna v poţární zbrojnici, nová boční stěna u garáţe na traktor za
školou, nová omítka na garáţi za obecním úřadem, zakoupeno osobní auto Favorit z důvodu
zadření motoru Š 120, informace o prodeji hodinového stroje ve věţi kostela, nové stanoviště
kontejnerů Stádla.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. července 2009
1. Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu, znění
v příloze.
2. Prodej pozemku E.ON Distribuce, Kupní smlouva na p.č. 983/149
- trafostanice
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh kupní smlouvy na parcelu 983/149 pozemek
a prodej pozemku pod trafostanicí pro společnost E-ON Distribuce, a.s. České Budějovice,
IČO : 280 85 400.
3. Odkup pozemku od TJ Sokol, autobusová točna p.č. 968/4
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje odkup pozemku od TJ Sokol p.č. 968/4 o výměře
569 m2 za cenu 15 000 Kč, část autobusové točny je určena pro výstavbu nové poţární
zbrojnice.
4. Ţádost na odkup zdravotního střediska Jakub Kovář
Zastupitelstvo projednalo ţádost pana Jakuba Kováře na odkoupení stávajícího zdravotního
střediska a rozhodlo budovu neprodávat. Varianta prodeje není vhodná v rámci celkové
dispozice stavebních objektů.
5. Převod pozemků hřbitova p.č. 2, 4/2, 4/1 v k.ú. Babice nad Svitavou
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje bezplatný převod hřbitova ve vlastnictví
Římskokatolická farnost p.č. 2, 4/2, 4/1 v k.ú. Babice nad Svitavou na obec. Na tuto akci byl
pořízen geometrický plán.
6. Záměr o prodeji 03/2009
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Záměr o prodeji pozemků číslo 03/2009
7. Ţádost o odkup pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo a zamítá prodej části pozemku p.č. 160/5 v k.ú. Babice nad
Svitavou vedené jako přístupová komunikace.
8. Provádění rozpočtových opatření

Zastupitelstvo obce v souladu s § 102, odst. 2 písm. a) a § 99, odst. 2 zákona č. 128/2000Sb. o
obcích a § 15 a 16 zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
stanovuje kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření.
Opatření bude vţdy následně schváleno na nejbliţším jednání zastupitelstva obce.

9. Víceúčelové hřiště Babice nad Svitavou
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou Víceúčelového hřiště Babice nad Svitavou v souladu
s pořízenou projektovou dokumentací. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k sepsání
smlouvy o dílo a provedení dalších kroků k úspěšné realizaci akce.
10. Diskuse
Kolaudace fotbalového hřiště
Digitalizace katastru - informace
p. Králíček – výstavba domu
Škola – informace o opravách
Nová elektroinstalace poţární zbrojnice, nový hromosvod a prodej Tatra 148
Montáţ zrcadel, instalace dalších pěti laviček
Zakoupení motorového plotostřihu na údrţbu zeleně
Plot sportovní areál, školka, nátěry plotů škola, stříhání keřů
Beseda Fux
Zahájení prací na projektu 54 rodinných domů v lokalitě Stádla

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. září 2009

1. Úprava rozpočtu obce k 31. 7. 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu obce k 31. 7. 2009 dle znění v
příloze.
2. Úprava rozpočtu obce k 31. 8. 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu obce k 31. 8. 2009 dle znění v
příloze.
3. Smlouva o dílo – víceúčelové hřiště
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí smlouvu o dílo č. 05/2009/Va, předmět
„Víceúčelové hřiště Babice nad Svitavou“, zhotovitel EDMA, s.r.o.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. října 2009
1. Odstoupení z funkce 1. místostarosty
Jan Hodovský, současný 1. místostarosta doručil dne 3. 9. 2009 oznámení o rozhodnutí
odstoupení z funkce 1. místostarosty obce Babice nad Svitavou.
Zastupitelstvo bere toto oznámení na vědomí.
2.Volba nového místostarosty
Tomáš Ohera, současný 2. místostarosta nesouhlasí se svým posunem na pozici 1.
místostarosty z důvodu velké pracovní vytíţenosti. Na pozici 1. místostarosty byl navrţen
Richard Sklenařík.
Richard Sklenařík byl zvolen 1. místostarostou.
Richard Sklenařík souhlasí s tím, ţe bude neuvolněný a bez platu.
3. Volba nového člena finančního výboru
Richard Sklenařík se zvolením na pozici 1. místostarosty dostal do rozporu se zákonem o
obcích. Z tohoto důvodu odstupuje z pozice člena finančního výboru.
Zastupitelstvo bere toto rozhodnutí na vědomí.
4.Volba nového člena finančního výboru
Z důvodu odstoupení Richarda Sklenaříka z pozice člena finančního výboru je nutné doplnit
počet členů na minimální počet 3. Navrţen Radek Sotona.
Zastupitelstvo schvaluje navrţeného člena finančního výboru.

5.Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Babice
nad Svitavou za rok 2009.
6.Revokace usnesení ze dne 5.6.2009 o schválení závěrečného účtu
Z důvodu chybné formulace bodu usnesení ze dne 5. 6. 2009 o schválení závěrečného účtu
obce za rok 2008 je nutné tento bod revokovat.

7.Schválení závěrečného účtu bez výhrad
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
8.IDS JMK – příspěvek obce na financování systému integrované dopravy na rok 2010
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oznámilo, ţe schválilo na rok 2010 příspěvek na IDS ve
výši 50,- Kč na jednoho obyvatele. Zároveň sdělilo, ţe dle ČSÚ bylo k 1. 1. 2010 v obci
přihlášeno 1018 obyvatel. Celková výše příspěvku činí 50.900,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení zastupitelstva JMK a ukládá starostovi
zapracování částky do rozpočtu na rok 2010.
9.Rozpočtové opatření ke dni 30.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření dle rozpisu v příloze.
4. Ţádost o vyplacení odstupného
Obec obdrţela podmíněnou ţádost o vyplacení odstupného panu Petru Novákovi, který
zastupoval ředitelku ZŠ a MŠ po dobu její nepřítomnosti z důvodu rodičovské dovolené.
Vzhledem k tomu, ţe Petr Novák byl jmenován na dobu určitou a ze své pozice byl odvolán,
zanikl tím i pracovní poměr dle §73 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nemá
nárok na odstupné.
Zastupitelstvo rozhodlo, ţe nevyhoví podmíněné ţádosti o vyplacení odstupného.
5. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. III ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Babice nad Svitavou. Znění v příloze.
6. Diskuse
Na obec byla doručena ţádost o zajištění podélného značení silnice Babice-Kanice.
Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby zjistil moţnost podélného značení komunikace a
upozornil na drolení krajnic nově opraveného povrchu.
Z vytěţeného materiálu pro nový vodojem bylo podrceno 530t kamení na stěrk 063mm, které je moţné pouţít pro správku cest, uloţeno u vodojemu.
Před domem Hanáků byl opraven chodník. Při té příleţitosti bude také vyrobena nová
nástěnka, která nahradí stávající jiţ v havarijním stavu.
Do školy byly koupeny nové lavice a ţidle. Jsou polohovací a odpovídají současným
normám. Staré lavice a ţidle se uklidí na půdu.

Je nutné najít člověka na zimní údrţbu. Všichni, kteří ji v minulých letech pro obec
zabezpečovali, nemohou z objektivních důvodů v této činnosti pokračovat.
Do sklepa školky bylo namontováno zařízení k čerpání odpadní vody a přemístěna
přípravna hrubé zeleniny do sklepa školky dle schválené projektové dokumentace a
poţadavků hygieny.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. listopadu 2009
1. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E. ON
Distribuce, kabelové vedení nn, p.č. 121/1, p. Gazdík
2. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
E.ON Distribuce, kabelové vedení nn, p.č. 647, p. Králíček
3. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
E.ON Distribuce, kabelové vedení nn, p.č. 126/2, 3 x přípojka, p. Pekník
4. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
E.ON Distribuce, kabelové vedení nn, p.č. 126/13, 14, 15, 16, 983/31, 983/45, 126/55,
983/61, 983/62, 983/117, 983/124, 983/ 136, Knieradl, Zehle, Bartoš, Švenda

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
číslo 1-336/2009-14 na dobudování multifunkčního hřiště pro děti a mládeţ.
6. Informace o výsledku kontroly bezpečnosti práce
Základní a mateřská škola - Kontrolní zápis bezpečnost práce, zastupitelstvo bere na
vědomí.
7. Darovací smlouva – pozemek hřbitov

Zastupitelstvo projednalo darovací smlouvu mezi Římskokatolickou farností Babice nad
Svitavou a Obcí Babice nad Svitavou. Zastupitelstvo schvaluje převod nemovitostí a
zřízení věcného břemene.
8. Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu, znění v příloze.

9. Diskuse
Výsledek informace k podélnému značení okresní komunikace. Okresní silnice III.
třídy se neznačí a dosypání krajnic provede SUS JMK v jarních měsících.
Projednáno odkoupení nemovitosti a zřízení Muzea pračky v Babicích nad Svitavou.
V naší obci byla před 100 lety zkonstruována a vyrobena 1. pračka v republice.
Projednáno odkoupení nemovitosti bývalé restaurace.
Vyřešena zimní údrţba místních komunikací a cesty na Křtiny.
Informace o opravě fasády poţární zbrojnice, postupu prací na zateplení podkroví a
montáţi sádrokartonů.
Informace o problému obecní komunikace od horní autobusové zastávky směrem na
Adamov, která je v majetku Jihomoravského kraje. Vznikl po digitalizaci katastru a je
zaţádáno o bezplatný převod zpět na obec Babice nad Svitavou.
Informace o procesu vyřizování stavebního povolení na stavbu komunikací ve starší
části nové výstavby na Stádlech. Povolení stavby komunikace nelze vyřídit bez
zpětného odkupu pozemků v křiţovatkách a v části obratišť. Rozpočet pro stavbu
dešťové kanalizace v této problematické lokalitě je 11 mil. korun. Na komunikace a
chodníky je třeba 18 mil. korun a současně bude nutné přeloţit vodovodní potrubí
vedoucí přes soukromé pozemky. Soudní spory v částech pozemků v komunikaci,
finanční náročnost staveb a nemoţnost pořízení projektové dokumentace za stávající
pozemkové parcelace neustále prodluţují konečné vyřešení situace.
Informace o postupu prací na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem.
Informace o investicích do Základní školy ve výši cca 200 000 Kč.
Informace o opravě varhan v kostele.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Babice nad Svitavou ze dne 29. prosince 2009

10. Schválení rozpočtu na rok 2010
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet na rok 2010. Znění v příloze.
11. Schválení úpravy rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu.
12. Ţádost o finanční příspěvek Svazu postiţených civilizačními chorobami
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje příspěvek 8.000,- Kč na činnost Svazu postiţených
civilizačními chorobami základní organizace Babice nad Svitavou o.s.
13. Odkoupení kanalizace
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje odkoupení vybudované gravitační kanalizace
délky 28 m v obecní komunikaci p.č. 126/2 v k.ú. Babice nad Svitavou. Obec Babice nad
Svitavou uhradí polovinu nákladů ceny díla a to 100 000,- Kč na účet investora.
Zastupitelstvo převzalo potvrzení o budoucím převodu vybudovaného díla od investorů
Ondráčková, Ševčík, Dvořáček.
5. Diskuse
Rozšíření veřejného osvětlení Stádla

