USNESENÍ - 110
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 15. ledna 2010
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 1/2009, PDO o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška
č. 2/2003. Sazba poplatku za svoz domovních odpadů pro rok 2010 je 400,- Kč za osobu.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na zvyšování energetických úspor v budově občanské
vybavenosti ZŠ na p.č. 505/1 v obci Babice nad Svitavou financovaný z operačního programu
životního prostředí, Prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie. Výměna oken o zateplení
budovy ZŠ.
Zastupitelstvo schvaluje:
 Smlouvu o dílo č. 002/2010 na zhotovení energetického auditu. Zhotovitel V. Š. (35 000,Kč).
 Smlouvu o dílo č. 01/2010 na zhotovení projektové dokumentace – Komplexní návrh
opatření pro zateplení budovy, V. P. (35 000,- Kč).
 Mandátní smlouvu č. SML-Z-M-10-003 pro zpracování žádosti o dotaci k projektu –
Zvyšování energetických úspor v budově občanské vybavenosti na p.č. 505/1 v obci Babice
nad Svitavou.
4. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou usnesením č. 110 vydává Opatření obecné povahy, kterým
jako obec vydává Změnu č. IV ÚPN SÚ Babice nad Svitavou.
5. Zastupitelstvo obce projednalo. Kupní smlouvu na RD č.p. 157 postavený na pozemku p.č. 842
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 a pozemku p.č. 843 zahrada o výměře 318 m2, vše v k.ú.
Babice nad Svitavou. Kupní cena 1 600 000,- Kč, která bude uhrazena v osmi ročních splátkách.
A dále Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na užívání části nemovitosti.
Zastupitelstvo rozhodlo prohlédnout a seznámit se s nemovitostí.
6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j. 14/2010 ze dne 12.1.2010 na vybudování veřejného
osvětlení, komunikace a dešťové kanalizace na Stádlech. Jedná se o osazení cca 8 ks sloupů veřejného
osvětlení v délce 150 m a 50 m komunikace. Zastupitelstvo ukládá vypracování cenové nabídky ve
dvou variantách:
1. Osazení svítidel VO a propojení závěsným kabelem.
2. Osazení svítidel VO a propojení zemním kabelem. Předmětná lokalita nemá provedeny kabelové
rozvody NN a z toho důvodu není tato ulice osvětlena. Termín vypracování nabídek příští
zastupitelstvo.

USNESENÍ - 210
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 5. února 2010
1. Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo vyřešit osvětlení ulice v oblasti Stádla. Na základě
písemné žádosti obyvatel závěsným kabelem v ceně cca 96 000,- Kč.
2. Zastupitelstvo obce projednalo záměr o koupi nemovitosti od majitele M. Richter, nemovitost RD
č.p. 157 na pozemku p.č. 842 zastavěná plocha nádvoří o výměře 232 m2 a pozemku p.č. 843
zahrada o výměře 318 m2 v k.ú. Babice nad Svitavou. Kupní cena 1.600.000 Kč, která bude
hrazena v osmi ročních splátkách. Podmínkou je zřízení a provozování muzea po dobu 20 let a
věcné břemeno přenechání jedné místnosti s příslušenstvím k užívání majitele do dožití.
Starosta bude dále zjišťovat dotační možnosti – termín do dalšího zastupitelstva.


Zastupitelstvo schvaluje záměr nákupu nemovitosti včetně příslušenství a části vybavení i ve
variantě, že se nepovede získat dotaci na pořízení nemovitosti, tzn. za podmínek splátek 200 000
Kč ročně po dobu 8 let.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 31. 1. 2010.

USNESENÍ - 310
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 5. března 2010
1.) Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč pro ZO Českého svazu včelařů Bílovice
nad Svitavou.
2.) Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro TJ Sokol – oddíl florbalu Babice
nad Svitavou.
3.) Základní a mateřská škola – příspěvková organizace Babice nad Svitavou skončila přebytkem
hospodaření za rok 2009 ve výši 98 613,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo převést tyto finanční prostředky do
rezervního fondu příspěvkové organizace.
4.) Zastupitelstvo projednalo a schvaluje výsledek inventarizace obce za rok 2009.
5.) Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Babice nad
Svitavou odborem kontrolním a právním JMK ze dne 17. února 2010. Při přezkoumání hospodaření za
předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6.) Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 28. 2. 2010.

USNESENÍ - 410
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 2. dubna 2010
1.) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 180 000,- Kč pro Základní školu Kanice.
2.) Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 31. 3. 2010.

USNESENÍ - 510
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 7. května 2010

1. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009.
2. Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu, znění v příloze.
3. Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku na Stádlech a požaduje doplnit informace
o omezujících stavebních limitech v dané lokalitě.

USNESENÍ - 610
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 4. června 2010
4. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu k 31. 5. 2010.
5.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí odkoupení inženýrských sítí od firmy
MBM Real s.r.o.

 hlavní kanalizační řad splaškové kanalizace a veřejné části přípojek.
 hlavní kanalizační řad dešťové kanalizace a přípojky dešťových vpustí komunikace.
 hlavní vodovodní řad a veřejné části přípojek.
Obec odkupuje výše uvedené za sjednanou kupní cenu 100 000,- Kč.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dohodu s obchodní společností MBM Real s.r.o. za možnost
připojení na dešťovou kanalizaci v obci Babice nad Svitavou.
Společnost MBM Real s.r.o. zaplatí obci Babice nad Svitavou 100 000,- Kč.
7. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy firmou
E.ON Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 647 v majetku obce.

USNESENÍ - 710
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 9. července 2010
8. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou schvaluje úpravu rozpočtu k 30. 6. 2010.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemenu pozemek p.č. 969/5, 23/4 zapsaný na LV č. 1 v k.ú. Babice nad
Svitavou, vlastník obec Babice nad Svitavou. Stavba distribuční soustavy NN společností E.ON
Distribuce. Napojení rodinného domu u hřiště stavebník K.
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kupní smlouvu uzavřenou se společností DISA v.o.s., Barvy
784/1, 638 00 Brno na dodání VDH 2,7-230-2 Hydrovar, automatické čerpací stanice se dvěma
celonerezovými čerpadly s regulací a montáže do stávajícího vodojemu. Cena dodávky 166 800,Kč. Přípravné a pomocné práce zajišťuje zdarma VAS a.s. Brno.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozšíření internetu optickým kabelem o průměru 3 mm.
Zaručená rychlost 10 MB za 500 Kč až do 1 GB. V případě zájmu kabelová televize případně IP
televize. Firma Kocourek – CPU s.r.o.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko – převod nevyužitých pozemků.

USNESENÍ - 810
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 3. září 2010
13. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 31. 8. 2010 a schvaluje
úpravu rozpočtu k datu 31. 7. 2010.
14. Odkoupení gravitační kanalizace a vyřešení vodovodního řadu. V kupní smlouvě na gravitační
kanalizaci uložené do obecní komunikace p.č. 126/2 bude zadržena částka 20.000,- Kč, která bude
uhrazena po dokončení povrchu asfaltové komunikace. (vlastník O., Š., D.). Obec převezme
bezplatně vybudovaný vodovodní řad v komunikaci p.č. 1010/12, 2 do majetku obce za podmínek
zřízení věcného břemene na vstup a údržbu zařízení. Vybudované dílo je určeno výhradně
k napojení přilehlých nemovitostí. ( vlastník Š., D.).
15. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na výstroj a výzbroj Smlouva č. 3163/10/OKH ve výši 50 000,- Kč a smlouvu na poskytnutí
účelové dotace na pořízení čerpadla PS 16 Smlouva č. 3165/10/OKH ve výši 77 000,-Kč, dotace
je určena pro jednotku SDH.
16. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu zařízení distribuční soustavy firmou E.ON Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 121/1 v majetku
obce. Babice nad Svitavou, Stádla, smyčka NN, G.

USNESENÍ - 910
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 1. října 2010
17. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou souhlasí s úhradou financování systému IDS JMK, ve
výši 50,- Kč na jednoho obyvatele. Celkem 49. 550,- Kč.
18. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ a MŠ v Babicích nad
Svitavou o částku 190 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na investice a částečně na
dokrytí platů zaměstnanců na základě žádosti ze dne 14. 9. 2010 č.j. 366/2010.
19. Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou rozpočtu ke dni 30. 9. 2010.
20. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 115/1 o výměře 492 m2, vlastník LV 1, orná
půda. Stanovená cena 300 Kč za jeden metr čtvereční, velikost pozemku cca 5 x 95 m2. Podmínka
povolení uložení kanalizačního potrubí z vodojemu na pozemku vlastníka pro obec Babice nad
Svitavou. Zájemce J. D., Kanice 128, 664 01.
21. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
p.č. 23/4, 969/5 v k.ú. Babice nad Svitavou. Obec umožňuje využití zatížené nemovitosti pro
účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro společnost E.ON Distribuce a.s.,
smyčka NN K.
22. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na p.č. 214, 219, 126/2, 1010/61 v k.ú. Babice nad Svitavou. Obec umožňuje
využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro
společnost E.ON Distribuce a.s., smyčka NN D.
23. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na p.č. 214, 153, 126/4, 124/11 v k.ú. Babice nad Svitavou. Obec umožňuje
využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro
společnost E.ON Distribuce a.s., smyčka NN N.
24. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
p.č. 126/2 v k.ú. Babice nad Svitavou. Obec umožňuje využití zatížené nemovitosti pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro společnost E.ON Distribuce a.s., Babice
nad Svitavou, 3x přípojka, P.
25. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní směrnice pro přechod na nové účetnictví:
 Inventarizace majetku a závazků.
 Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek.
 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů.
 Směrnice o oběhu účetních dokladů.
 Podrozvahová evidence.

USNESENÍ - 1110

zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 26. listopadu 2010

1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření k datu 31. 10. 2010.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na údržbu a provoz
fotbalového hřiště TJ Sokol Babice nad Svitavou ve výši 140.000,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce TJ Sokol na výměnu
předních oken ve staré Sokolovně ve výši 70.000,- Kč.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání obce Babice nad Svitavou ze dne 11. října
2010 a ukládá nápravu účetních nedostatků do konce roku 2010.
6. Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizační komise dle přílohy. Starosta nařizuje provedení
inventarizace v době od 15. 12. 2010 do 15. 1. 2011.
7. Z důvodu chybné formulace bodu usnesení ze dne 7. května 2010 usnesení 510 o schválení
závěrečného účtu obce je nutné tento bod revokovat. Nové znění: Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
8. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Babice nad Svitavou. Pozemek p.č. 126/11,
983/10, 983/11, 983/12, 983/22 „ Babice nad Svitavou, K., kabelové vedení NN“.
9. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Babice nad Svitavou. Pozemek p.č. 81, 91,
94/3, 95/2, 100/3, 101/3, 126/6 „ Babice nad Svitavou, K., kabelové vedení NN“.
10. Zastupitelstvo nominovalo do školské rady zastupitele: L. H. a M. P.

USNESENÍ - 1210
zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
ze dne 17. prosince 2010
26. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou schvaluje úpravu rozpočtu ke dni
30. 11. 2010.
27. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2011.
28. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Babice nad Svitavou.
Pozemek p.č. 214, 219, 226/2,1010/61 „ Babice nad Svitavou, Dvořáček, kabelové vedení NN“.

29. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Babice nad Svitavou.
Pozemek p.č. 214, 153, 126/4, 124/11 a 154/1 „ Babice nad Svitavou, 8 RD Nováček, kabelové
vedení NN“.
30. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 10.000,- Kč na opravu vstupních dveří kostela.
Římskokatolická farnost Babice nad Svitavou 1, 664 01.
31. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu jihomoravského kraje
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010. Smlouva číslo
5327/10/OKH.
32. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč od pana D. A. Jedná se
o účelový dar pro dovybavení školy tělovýchovným nářadím, číslo jednací 146/2010.
33. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku 130.000,- Kč
ZŠ Babice nad Svitavou na pokrytí zvýšené ceny energií.

