Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2019
Přítomni: Pavel Bambásek, Ing. Marcela Pitipáčová, Ivan Zavadil, Simona Schlăgelová, Zbyněk Gureň
Omluveni: M. Hrdlička, K. Polák
Ověřovatelé: Ing. M. Pitipáčová, I. Zavadil
Hosté:
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
2. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Babylon za rok 2018
Ad 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání. Program zasedání byl zastupiteli jednomyslně schválen.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu M. Pitipáčovou a I. Zavadila. Ověřovatelé byli jednomyslně
schváleni.
Kontrola usnesení:
ZO pověřuje:
Starostu:
Starostu podpisem:
- Příkazní smlouvy na stavební dozor s panem Jiřím Hafičem na akci Novostavba mateřské školky pro
25 dětí Babylon – smlouva byla podepsána
Nadále trvají úkoly:
- Kontrolní výbor provedením kontrol dle předloženého návrhu činnosti kontrol. výboru pro rok 2019
- Předsedu kontrolního výboru p. Karla Poláka k jednání se společností CHVaK, a. s. ohledně prověření smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu.
Ad 2) Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce Babylon za rok 2018. Ten byl finančním výborem doporučen ke schválení. Závěrečný účet obce Babylon za rok 2018 byl zastupiteli řádně projednán
a uzavírá se vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Starosta dále informoval zastupitele, že v rámci veřejné zakázky na akci Novostavba mateřské školy pro 25
dětí Babylon byly na základě dotazu účastníka doplněny dodatečné informace a z toho důvodu bylo nutné
prodloužit lhůtu pro podávání nabídek do 12. 7. 2019. Hodnotící komise pro výběrové řízení zůstává ve
stejném složení.

Započato: 19:30 hod
Skončeno: 20:00 hod
Zapsal: P. Bambásek

Usnesení č. 6/2019
z jednání zastupitelstva obce 27. 6. 2019
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
-

Uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad, závěrečný účet obce
Babylon za rok 2018

Zamítá:
Pověřuje:
Starostu:
Starostu podpisem:
Bere na vědomí:
Nadále trvají úkoly:
- Kontrolní výbor provedením kontrol dle předloženého návrhu činnosti kontrol. výboru pro rok 2019
- Předsedu kontrolního výboru p. Karla Poláka k jednání se společností CHVaK, a. s. ohledně prověření smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu.

Ověřili:

…………………………….
Ing. Marcela Pitipáčová

………………………………..
Ivan Zavadil

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

………………………
Ing. Marcela Pitipáčová
místostarostka obce

…..………………………….
Pavel Bambásek
starosta obce

