Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 18. 10. 2019
Přítomni: Pavel Bambásek, Ing. Marcela Pitipáčová, I. Zavadil, S. Schlägelová
Omluven: Bc. M. Hrdlička, K. Polák, Z. Gureň
Ověřovatelé: Ing. Marcela Pitipáčová, S. Schlägelová
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
2. Smlouva s Plzeňským krajem – dotace MŠ
3. Záměr na pronájem části budovy č.p. 132 „Sauna“
4. Smlouva o převodu odpadu - Rumpold
5. Jmenování správce rozpočtu
Ad 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání. Program byl jednomyslně schválen. Ověřovateli byli
jednomyslně schváleni Ing. M. Pitipáčová a S. Schlägelová
Kontrola usnesení:
ZO schválilo:
- Příkazní smlouvu na zajištění autorského dozoru po dobu výstavby nové MŠ Babylon.
- Smlouvu o provádění odborných prací koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby nové
MŠ.
- Směnnou smlouvu na pozemky v areálu ATC Babylon.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny.
- Zřízení věcného břemena na pozemku 118/27 pro přilehlé nemovitosti a povolení stavby
kanalizační přípojky na pozemku 118/27.
- Dohodu o vypořádání majetkových poměrů u smíšené stezky pro pěší a cyklisty.
- Smlouvu se společností TextilEco na vyvážení textilií.
- Dodatek č.1 Dohoda o vyrovnání a splátkovém kalendáři provzdušňovací techniky čističky
odpadních vod ze dne 5/9/2018.
- Změnu parkovacích míst u bytových domů čp. 84, 85, 86, 87.
ZO pověřuje:
Starostu podpisem
- Příkazní smlouvy na zajištění autorského dozoru po dobu výstavby nové MŠ Babylon.
- Smlouvy o provádění odborných prací koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby nové
MŠ.
- Směnné smlouvy na pozemky v areálu ATC Babylon.
- Dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny.
- Dohody o vypořádání majetkových poměrů u smíšené stezky pro pěší
- a cyklisty.
- Smlouvy se společností TextilEco na vyvážení textilií.
- Dodatku č.1 Dohoda o vyrovnání a splátkového kalendáře provzdušňovací techniky čističky
odpadních vod.
Starostu
- Předložením možností, jakým způsobem odstranit chaty ze směněného pozemku pana
.
- Objednáním hydrogeologického posudku a vyřešení otázky ve věci vrtů a ochranných pásem.
Místostarostku
- Předložením návrhu opravy silnic v obci.
ZO Bere na vědomí:
- Rozpočtové opatření č. 4.
Nadále trvají úkoly:

-

Kontrolní výbor provede kontroly dle předloženého návrhu činnosti kontrolního výboru pro rok
2019.
- Prověření smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu.
- Učinění dalších kroků k případnému odkupu 2/5 podílu poz. č. 173/4 v k. ú. Babylon.
Ad 2) Starosta seznámil zastupitele se smlouvou s Plzeňským krajem na dotaci Mateřské školy. Smlouva
byla jednomyslně schválena.
Ad 3) Současný provozovatel „Sauny“ končí 30.11.2019, je třeba vypsat nový záměr na pronájem části
budovy čp. 132. Starosta navrhl pronájem s minimální výší 1000,-Kč/rok. Paní Simona Schlägelová navrhla
ponechat současnou výši 20 000,-Kč/ rok. Je třeba, aby nový provozovatel generoval zisk a snažil se
přitáhnout zákazníky, během letní sezóny je v obci turistický ruch. Pan Ivan Zavadil navrhl kompromis
10 000,-Kč/rok. Záměr na pronájem části budovy čp. 132 ve výši 10 000,- Kč/ rok byl jednomyslně
schválen.
Ad 4) Starosta: od nového roku má obec povinnost řešit odpad potravinářských olejů. Společnost Rumpold
nám za poplatek za nádobu na shromažďování těchto potravinářských olejů nabízí odvoz zdarma. Smlouva
byla jednomyslně schválena.
Ad 5) Novým správcem rozpočtu byla navržena Mgr.Kamila Beňušíková Angelovová. Nový správce rozpočtu byl jednomyslně schválen.
Započato: 18:00 hod
Skončeno: 18:31 hod
Zapsala: Beňušíková Angelovová

Usnesení č. 10/2019
z jednání zastupitelstva obce 18. 10. 2019
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
-záměr na pronájem části budovy č.p. 132 „Sauna“
-smlouvu s Plzeňským krajem na dotaci Mateřské školy
-smlouvu o převodu odpadu-Rumpold
-jmenování správce rozpočtu
Zamítá:
Pověřuje:
Starostu podpisem
-smlouvy s Plzeňským krajem na dotaci Mateřské školy
-smlouvy o převodu odpadu-Rumpold
Starostu
ZO Bere na vědomí:
Nadále trvají úkoly:
- Směnné smlouvy na pozemky v areálu ATC Babylon.
- Zřízení věcného břemena na pozemku 118/27 pro přilehlé nemovitosti a povolení stavby kanalizační
přípojky na pozemku 118/27.
- Změnu parkovacích míst u bytových domů čp. 84, 85, 86, 87.
- Předložení možností, jakým způsobem odstranit chaty ze směněného pozemku pana
.
- Objednání hydrogeologického posudku a vyřešení otázky ve věci vrtů a ochranných pásem.
- Předložení návrhu opravy silnic v obci.
- Kontrolní výbor provede kontroly dle předloženého návrhu činnosti kontrolního výboru pro rok
2019.
- Prověření smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu.
- Učinění dalších kroků k případnému odkupu 2/5 podílu poz. č. 173/4 v k. ú. Babylon.

Ověřili:

…………………………….
Ing. Marcela Pitipáčová

………………………………..
Simona Schlägelová

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

………………………

…..………………………….

Ing. Marcela Pitipáčová
místostarostka obce

Pavel Bambásek
starosta obce

