Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6. 2019
Přítomni: Pavel Bambásek, Ing. Marcela Pitipáčová, Bc. Michal Hrdlička, Ivan Zavadil, Simona
Schlăgelová, Zbyněk Gureň
Omluven: K. Polák
Ověřovatelé: Ing. M. Pitipáčová, S. Schlägelová
Hosté:
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
2. Návrh smlouvy o dílo na akci Novostavba mateřské školky pro 25 dětí Babylon
3. Příkazní smlouva na stavební dozor na akci Novostavba mateřské školky pro 25 dětí Babylon
4. Jmenování členů komise pro výběrové řízení na akci Novostavba mateřské školky pro 25 dětí Babylon
Ad 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání. Navrhl rozšíření programu o body:
5. Návrh závěrečného účtu DSO Svazek Domažlicko za rok 2018, IČ 18232507, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO Svazku Domažlicko za rok 2018
6. Návrh závěrečného účtu DSO spolek pro odpadové hospodaření Lazce za rok 2018, IČ 18232493,
včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO spolek pro odpadové hospodaření Lazce za rok 2018
7. Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského svazku Domažlicka, IČ 03230333 (dále je „VSOD“) za
rok 2018, sestaveného ke dni 20. 5. 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
VSOD za rok 2018. Zplnomocnění místostarostky (projednání) k hlasování na 13. shromáždění členů
VSOD, konaném dne 27. 6. 2019
8. Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na akci „obec Babylon: JSDHO Babylon, kat. V“
ve výši 35 955 Kč z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“
9. Přijetí finanční dotace na akci „Ošetření vzrostlých stromů na území obce Babylon“ ve výši 50 000 Kč
z dotačního titulu Pk Ochrana přírody 2019
10. Rozpočtové opatření č. 3/2019
11. Schválení účetní závěrky obce Babylon včetně rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018
12. Schválení účetní závěrky společnosti Autokemp Babylon, s.r.o. včetně rozdělení výsledku hospodaření
za rok 2018
Program byl i se změnami jednomyslně schválen. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni M. Pitipáčová
a S. Schlägelová.
Zastupitel Ivan Zavadil byl dočasně omluven, zasedání se zúčastní až v jeho druhé části.
Kontrola usnesení:
ZO pověřuje:
Starostu:
- zajištěním zřízení služebnosti cesty a stezky v šířce 3 m na části pozemku 9/6 v k. ú. Babylon
Starostu podpisem
- Smlouvy o úvěru č. 0495241139 se společností Česká spořitelna a.s.
- Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-120005428/VB/001 se společností Omexom
GA Energo s.r.o.
- Prohlášení budoucího vlastníka č. 26/825B/33200/2018 v rámci projektu SŽDC s. o. Modernizace
železničního přejezdu P687 v km 6,240 na Hadrovci
- Nájemní smlouvy se společností Autokemp Babylon, s r. o.
- Nájemní a podnájemní smlouvy se společností Autokemp Babylon, s.r.o.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti Babylon, DO, p. 108/3,
– přeložka VN, IV –
12 – 0000205/1/VB se společností ČEZ Distribuce, a. s.

-

Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Babylon pro Linku bezpečí, z.s. ve výši
1 000 Kč
Smlouvy o výpůjčce s MŠ Babylon, příspěvková organizace, okres Domažlice

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 ohledně prověření
smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu.
Ad 2) Návrh smlouvy o dílo, která je součástí podkladů pro výběrové řízení na akci Novostavba mateřské
školky pro 25 dětí Babylon, byl jednomyslně schválen. Smlouva bude uzavřena po výběru dodavatele na
tuto akci.
Ad 3) Příkazní smlouva na stavební dozor s panem
na akci Novostavba mateřské školky pro
25 dětí Babylon byla jednomyslně schválena a starosta pověřen jejím podpisem.
Bod 4) byl odložen do doby, kdy se zúčastní i zastupitel I. Zavadil.
Ad 5) Starosta seznámil přítomné s Návrhem závěrečného účtu DSO Svazek Domažlicko za rok 2018,
IČ18232507, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO Svazku Domažlicko za rok 2018 a ti jej řádně
projednali.
Ad 6) Starosta předložil zastupitelům Návrh závěrečného účtu DSO spolek pro odpadové hospodaření Lazce
za rok 2018, IČ 18232493, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO spolek pro odpadové hospodaření Lazce za rok 2018 a ti jej řádně projednali.
Ad 7) Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského svazku Domažlicka, IČ 03230333 (dále je „VSOD“) za
rok 2018, sestaveného ke dni 20. 5. 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VSOD
za rok 2018 byl řádně projednán. Zplnomocnění místostarostky k hlasování na 13. shromáždění členů
VSOD, konaném dne 27. 6. 2019, bylo jednomyslně schváleno.
Ad 8) Na základě podané žádosti byla JSDHO Babylon přidělena dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na
akci „obec Babylon: JSDHO Babylon, kat. V“ ve výši 35 955 Kč z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Přijetí této dotace bylo jednomyslně schváleno.
Ad 9) Přijetí finanční dotace na akci „Ošetření vzrostlých stromů na území obce Babylon“ ve výši 50 000
Kč z dotačního titulu Pk Ochrana přírody 2019 bylo jednomyslně schváleno.
Zastupitel I. Zavadil dorazil na zasedání.
Ad 4) K procesu výběru nejvhodnější nabídky na akci Novostavba mateřské školky pro 25 dětí Babylon byla
jednomyslně schválena hodnotící komise ve složení:
,
,
,
.
,
.
Ad 10) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2019, k jehož schválení má vyhrazenu
pravomoc.
Ad11) Po doporučení finančního výboru byla účetní závěrka obce Babylon za rok 2018 jednomyslně
schválena. Výsledkem hospodaření obce Babylon za rok 2018 je ztráta ve výši 6 328,21 Kč. Ta bude v plné
výši převedena na výsledek hospodaření minulých let.
Ad 12) Při výkonu působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích tak: Schvaluje se účetní závěrka společnosti včetně rozdělení výsledku hospodaření
za rok 2018 s tím, že zisk zjištěný ze schválené účetní závěrky za kalendářní rok 2018 ve výši 1 360,92 Kč
bude převeden na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“, který k dnešnímu dni činí 1 003 210,77 Kč. Že
pověřuje, v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 a 3 a ustanovením § 102 odst. 4 a 2 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, k provedení tohoto rozhodnutí starostu obce Pavla Bambáska, nar. dne 18. 6. 1975,
bytem Babylon 79. Účetní závěrka společnosti Autokemp Babylon s.r.o. byla projednána finančním výborem a doporučena ke schválení.

Započato: 18:30 hod
Skončeno: 20:00 hod
Zapsala: Švehlová
Usnesení č. 5/2019
z jednání zastupitelstva obce 13. 6. 2019
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- Návrh smlouvy o dílo na akci Novostavba mateřské školky pro 25 dětí Babylon
- Příkazní smlouvu na stavební dozor s panem
na akci Novostavba mateřské školky pro
25 dětí Babylon
- Zplnomocnění místostarostky k hlasování na 13. shromáždění členů VSOD, konaném dne 27. 6.
2019
- Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2019, č. usnesení 1130/19,
poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy“. Zastupitelstvo obce Babylon schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu obce Babylon ve výši 35 955 Kč.
- Přijetí finanční dotace na akci „Ošetření vzrostlých stromů na území obce Babylon“ ve výši 50 000
Kč z dotačního titulu Pk Ochrana přírody 2019
- Hodnotící komisi výběrového řízení na akci Novostavba mateřské školky pro 25 dětí Babylon ve
složení:
,
,
,
,
-

Účetní závěrku obce Babylon za rok 2018. Výsledkem hospodaření obce Babylon za rok 2018 je
ztráta ve výši 6 328,21 Kč. Ta bude v plné výši převedena na výsledek hospodaření minulých let.
Při výkonu působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích tak:
Schvaluje se účetní závěrka společnosti včetně rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 s tím, že
zisk zjištěný ze schválené účetní závěrky za kalendářní rok 2018 ve výši 1 360,92 Kč bude převeden
na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“, který k dnešnímu dni činí 1 003 210,77 Kč

-

Že pověřuje, v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 a 3 a ustanovením § 102 odst. 4 a 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, k provedení tohoto rozhodnutí starostu obce Pavla Bambáska, nar. dne
18. 6. 1975, bytem Babylon 79

Zamítá:
Pověřuje:
Starostu:

Starostu podpisem:
- Příkazní smlouvy na stavební dozor s panem
25 dětí Babylon

na akci Novostavba mateřské školky pro

Bere na vědomí:
- Návrh závěrečného účtu DSO Svazek Domažlicko za rok 2018, IČ 18232507, včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření DSO Svazku Domažlicko za rok 2018
- Návrh závěrečného účtu DSO spolek pro odpadové hospodaření Lazce za rok 2018, IČ 18232493,
včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO spolek pro odpadové hospodaření Lazce za rok
2018
- Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského svazku Domažlicka, IČ 03230333 (dále je „VSOD“) za
rok 2018, sestaveného ke dni 20. 5. 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
VSOD za rok 2018
- Rozpočtové opatření č. 3/2019
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

………………………………..
Simona Schlägelová

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

………………………

…..………………………….

Ing. Marcela Pitipáčová
místostarostka obce

Pavel Bambásek
starosta obce

