Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 22. 1. 2019
Přítomni: Pavel Bambásek, Ing. Marcela Pitipáčová, Bc. Michal Hrdlička, Karel Polák, Ivan Zavadil,
Zbyněk Gureň
Omluven: S. Schlägelová
Ověřovatelé: Ing. M. Pitipáčová, Zb. Gureň
Hosté:
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
2. Investiční záměry na výstavbu nové budovy Mateřské školy Babylon a rekonstrukci spojovacího objektu (krčku)
3. Podání žádosti o dotační prostředky na Ministerstvo pro místní rozvoj z Programu podpory obnovy a
rozvoje venkova 2019 – DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci: Stavební
úpravy OÚ, č.p. 27 na p.č. st. 26 v k.ú. Babylon
4. Smlouva na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci: MMR – POV
2019 – DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – Stavební úpravy OÚ, č.p. 27 na
p.č. st. 26 v k. ú. Babylon
5. Podání žádosti o dotační prostředky z dotačního titulu Program a stabilizace
venkova Plzeňského kraje 2019 – Projekty obcí na výstavbu budovy nové mateřské školy
6. Dohoda o provedení práce s kronikářkou
7. Návrh Směrnice na provádění inventarizace majetku a závazků
8. Různé
Ad 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání. Navrhl rozšíření programu o následující body: 9)
Smlouva o dílo se společností Porsenna, o. p. s. na stavebně energetickou optimalizaci novostavby mateřské
školy, bod 10) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 2018 s Městem Domažlice. V bodě Různé pak
o projednání žádosti pana
o odpuštění poplatku za likvidaci černé skládky. Dále pak o informaci o
opravě komína v restauraci Sauna Babylon, žádost Svazu postižených civilizačními chorobami o finanční
příspěvek, pověření kontrolního výboru a informaci o stavu chatek v Autokempu Babylon. Na žádost
Zb.Gureně bylo zařazeno i projednání webových stránek SDH Babylon. Pan Zavadil požádal o zařazení
problematiky svozu a třídění odpadů v obci. Program byl i se změnami jednomyslně schválen. Ověřovateli
byli jednomyslně schváleni Ing. Pitipáčová a Zb. Gureň.
Kontrola usnesení:
ZO pověřuje:
Starostu podpisem:
: Dodatku č. 001 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení do
distribuční soustavy 0,4 kV – číslo: 17_SOBS01_4121337033
: Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro TJ Sokol Babylon
: Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro SDH Babylon
: Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro SNN v ČR, z. s.
Nadále trvají úkoly:
- Uzavření smlouvy o příspěvku z rozpočtu obce Babylon pro rok 2019 ve výši 16 995 Kč Plzeňskému
kraji na dopravní obslužnost

Ad 2) Starosta seznámil přítomné s investičními záměry obce pro letošní rok. Konkrétně s výstavbou nové
mateřské školy a rekonstrukcí spojovací chodby (krčku) mezi starou mateřskou školou a budovou obecního
úřadu. Na oba tyto projekty je žádáno o dotace z různých zdrojů, a to: Ministerstvo pro místní rozvoj –
program pro rekonstrukce veřejných budov, Ministerstvo životního prostředí – zelená úsporám, Plzeňský
kraj – Program stabilizace a obnovy venkova a Obec Česká Kubice. Obě akce by měly začít být realizovány
v druhé polovině letošního roku a jsou ve fázi připravených rozpočtů i stavebních povolení. ZO jednomyslně
schválilo investiční záměr na výstavbu mateřské školy. ZO jednomyslně schválilo investiční záměr na
rekonstrukci spojovacího objektu.
Ad 3) Zastupitelé jednomyslně schválili podání žádosti o dotační prostředky na Ministerstvo pro místní
rozvoj z Programu podpory obnovy a rozvoje venkova 2019 – DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov na akci: Stavební úpravy OÚ, č.p. 27 na p.č. st. 26 v k.ú. Babylon.
Ad 4) Smlouva na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci: MMR – POV
2019 – DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – Stavební úpravy OÚ, č. p. 27 na
p. č. st. 26 v k. ú. Babylon byla jednomyslně schválena a starosta pověřen jejím podpisem.
Ad 5) Podání žádosti do dotačního titulu Program a stabilizace venkova Plzeňského kraje 2019 – Projekty
obcí na výstavbu budovy nové mateřské školy bylo jednomyslně schváleno.
Ad 6) Na zasedání ZO dne 18. 5. 2015 byla kronikářkou obce zvolena Marcela Pitipáčová, které byla odsouhlasena odměna za vedení kroniky 1 000,- Kč/měsíc. Proto je potřeba nyní uzavřít dohodu o provedení
práce. Dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019. Zastupitelé tuto dohodu jednomyslně schválili.
Ad 7) Směrnici na provádění inventarizace majetku a závazků obce bylo nutné aktualizovat a zjednodušit.
Proto ve spolupráci s účetní obce byla vyhotovena nová. Návrh nové Směrnice byl jednomyslně schválen.
Ad 9) Aby mohla obec požádat o dotační příspěvek z titulu Zelená úsporám, musí být projekt novostavby
mateřské školy optimalizován na tzv. energeticky úspornou budovu. Smlouva o dílo se společností Porsenna, o. p. s. na stavebně energetickou optimalizaci novostavby mateřské školy byla jednomyslně schválena a
starosta pověřen jejím podpisem.
Ad 10) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 2018 s Městem Domažlice, ve kterém je změněna výměra pronajatého pozemku „na špici“ byl jednomyslně schválen a starosta pověřen jeho podpisem.
Ad 8) Různé
Pan
v loňském roce založil tzv. černou skládku v prostoru u májky. Byl vyzván k její likvidaci, ke
které ale nedošlo. Obec tedy skládku zlikvidovala a panu
vyměřila poplatek ve výši 700 Kč za
tuto práci. Pan
nyní s omluvami žádá o jeho odpuštění. Zastupitelé o této žádosti hlasovali a jednomyslně odpuštění poplatku zamítli.
V restauraci Sauna Babylon je dlouhodobý problém se spalinovými cestami. Proto nyní dojde k odbornému
zásahu kominíkem. Starosta informoval zastupitele o způsobu těchto oprav.
Svaz postižených civilizačními chorobami zaslal v minulém týdnu obci Babylon žádost o finanční
příspěvek. Vzhledem k tomu, že žádost neodpovídá Zásadám o poskytování finančních prostředků
z rozpočtu obce Babylon, zastupitelé vznesli protinávrh o upozornění žadatele na naše Zásady a případné
podání žádosti znovu, ovšem až pro rok 2020. Tento návrh byl jednomyslně schválen.
Zastupitelé obce jednomyslně schválili pověření kontrolního výboru kontrolami pro rok 2019, a to podle
předloženého návrhu činnosti kontrolního výboru pro rok 2019. Zastupitelstvo obce Babylon pověřilo pana
Poláka, jako předsedu kontrolního výboru, k jednání se společností CHVaK ohledně prověření smluvních
vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu.

V předchozím týdnu proběhla v areálu Autokempu Babylon inventura majetku obce. Během této návštěvy
kempu byly zjištěny zjevné zásadní nedostatky při zazimování chatek a dalších zařízení v areálu. Starosta
proto navrhuje sjednání schůzky zastupitelů s jednatelkou společnosti k projednání těchto záležitostí.
Starosta SDH Babylon a současně zastupitel Zb. Gureň navrhl obnovení webových stránek Sboru
dobrovolných hasičů. S ostatními zastupiteli se shodli na možnosti přidání sekce pro SDH na webové
stránky obce.
Zastupitel Zavadil vyzval zastupitele k zamyšlení se nad problematikou třídění a svozu odpadů a motivací
občanů k větší zodpovědnosti při jejich shromažďování.

Započato: 18:30 hod
Skončeno: 21:35 hod
Zapsala: Švehlová

Ověřili: …………………………….
Ing. Marcela Pitipáčová

………………………………..
Zbyněk Gureň

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

Usnesení č. 1/2019
z jednání zastupitelstva obce 22. 1. 2019
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- Investiční záměr na výstavbu budovy Mateřské školy
- Investiční záměr na rekonstrukci spojovacího objektu
- Podání žádosti o dotační prostředky na Ministerstvo pro místní rozvoj z Programu podpory obnovy a
rozvoje venkova 2019 – DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci:
Stavební úpravy OÚ, č.p. 27 na p.č. st. 26 v k.ú. Babylon
- Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci: MMR – POV
2019 – DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – Stavební úpravy OÚ, č.p. 27
na p.č. st. 26 v k. ú. Babylon
- Podání žádosti do dotačního titulu Program a stabilizace venkova Plzeňského kraje 2019 – Projekty
obcí na výstavbu budovy nové mateřské školy
- Dohodu o provedení práce na vedení kroniky obce s Ing. M. Pitipáčovou
- Směrnici na provádění inventarizace majetku a závazků obce Babylon
- Smlouvu o dílo se společností Porsenna, o. p. s. na stavebně energetickou optimalizaci novostavby
mateřské školy
- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 2018 s Městem Domažlice
- Žadateli o dotaci z rozpočtu obce Svazu postižených civilizačními chorobami, doporučení k podání
žádosti o dotaci podle Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Babylon, a to až
pro rok 2020
Zamítá:
- Odpuštění poplatku 700 Kč panu Sivulkovi za likvidaci černé skládky
Bere na vědomí:
- Informaci o opravě spalinových cest v objektu restaurace Sauna Babylon
- Svolání pracovní schůze zastupitelů s jednatelkou společnosti Autokemp Babylon, s.r.o.
Pověřuje:
- Kontrolní výbor provedením kontrol dle předloženého návrhu činnosti kontrol. výboru pro rok 2019
- Předsedu kontrolního výboru p. Karla Poláka k jednání se společností CHVaK ohledně prověření
smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu.
Starostu podpisem:
- Smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci: MMR – POV
2019 – DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – Stavební úpravy OÚ, č.p. 27
na p.č. st. 26 v k. ú. Babylon
- Dohody o provedení práce na vedení kroniky obce s Ing. M. Pitipáčovou
- Smlouvy o dílo se společností Porsenna, o. p. s. na stavebně energetickou optimalizaci novostavby
mateřské školy
- Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 2018 s Městem Domažlice
Nadále trvají úkoly:
- Uzavření smlouvy o příspěvku z rozpočtu obce Babylon pro rok 2019 ve výši 16 995 Kč Plzeňskému
kraji na dopravní obslužnost

………………………

…..………………………….

Ing. Marcela Pitipáčová
místostarostka obce

Pavel Bambásek
starosta obce

