Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 6. 2020
Přítomni: P. Bambásek, I. Zavadil, Bc. M. Hrdlička, K. Polák, Ing. M. Pitipáčová
Omluven: S. Schlägelová, Z. Gureň
Ověřovatelé: I. Zavadil, Bc. M. Hrdlička
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
2. Veřejná vyhláška oznámení vydání změny č. 2 územního plánu
3. Kupní smlouva na část pozemku - p. č. 9/6 v k. ú. Babylon
4. Výběr zhotovitele rekonstrukce spojovacího krčku objektu v Babylonu čp. 27
5. Záměr na směnu pozemků v areálu Autokempu Babylon
6. Rozpočtové opatření č.1
7. Žádost o pronájem louky za účelem pasení koně na pozemku v Babylonu p. č. 79/1
8. Kupní smlouva č.15-950-20 se Státním statkem Jeneč
9. Žádost o pokračování podpory Linky Bezpečí, z.s.
10. Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb SERVIS 24, Smlouva o poskytování služby
Business 24 s Českou spořitelnou
11. Finanční uzávěrka MŠ Babylon
12. Licenční smlouva č. 200151 s Wander Book s.r.o.
13. Souhlas se zařazením území obce do území MAS Český les
14. Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení kNN č. 4121528634
15. Smlouva o poskytnutí účelového finančního daru, Zlatý erb 2020
16. Kupní smlouva a Dohoda o splátkovém kalendáři se společností T-Mobile Czech Republic a.s.
17. Změna Pravidel rybolovu na návesním rybníku
18. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s ATC Babylon s.r.o.
19. Různé
Ad1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání. Navrhl rozšíření programu o následující body:
19. Autokemp Babylon, s.r.o. - oprava střechy
20. Smlouva o IP adrese se společností United Networks SE
21. Smlouva o smlouvě budoucí, přeložka elektřiny p. č. 139/1 v k. ú. Babylon
22. Návrh Závěrečného účtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok 2019
23. Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí Domažlicka za rok 2019
24. Návrh Závěrečného účtu Spolku pro odpadové hospodářství obcí Lazce za rok 2019
Program byl po změnách jednomyslně schválen zastupiteli obce. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni
Ivan Zavadil, Bc. Michal Hrdlička.
Kontrola usnesení
ZO schvaluje:
Záměr na prodej části pozemku p. č. 9/6 v k. ú. Babylon, o výměře 1011 m2
Pokácení jasanu na pozemku p. č. 79/25 v k. ú. Babylon
Dohodu o narovnání vzájemných vztahů po směně pozemků v areálu ATC Babylon
Smlouvu o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a Smlouvu o dílo na zpracování pasportu
svislého dopravního značení se společností PasProRea PD s.r.o.
Finanční příspěvek ve výši 5 tis. na realizaci „Convoy of remembrance 1945 – 2020“ u příležitosti
75. výročí konce 2. světové války a Smlouvu o poskytnutí dotace Military Car Club Plzeň, z.s.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování a odstraňování odpadu
Zrušovací vyhlášku č. 2/2020
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku ze psů
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku z pobytu

Přeložení distribuční soustavy NN a Smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ na p. č. 118/1
v k. ú. Babylon
Mgr. Kamilu Beňušíkovou Angelovovou jako odpovědnou osobu za vedení úřední desky
Skartační lhůtu 30 ti dnů pro poštu osob s trvalým pobytem na ohlašovně
Kontrolní činnost Kontrolního výboru obce Babylon pro rok 2020
Ivana Zavadila jako nového rybníkáře obce Babylon
Investiční záměr novostavby Mateřské školy a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 6 Ministerstva
financí z programu 298D2280
Smlouvu o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na území obce Babylon
ZO pověřuje:
Starostu podpisem
Dohody o narovnání vzájemných vztahů po směně pozemků v areálu ATC Babylon
Smlouvy o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a Smlouvy o dílo na zpracování pasportu
svislého dopravního značení se společností PasProRea PD s.r.o.
Smlouvy o poskytnutí dotace s Military Car Club Plzeň, z.s. ve výši 5 tis.
Smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ na p. č. 118/1 v k. ú. Babylon
Nadále trvají úkoly:
Směnné smlouvy na pozemky v areálu ATC Babylon
-Předložení návrhu opravy silnic v obci
-Prověření smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu
-Učinění dalších kroků k případnému odkupu 2/5 podílu p. č. 173/4 v k. ú. Babylon
Ad2) Zastupitelstvo obce Babylon jednomyslně schválilo vydání opatření obecné povahy změny č. 2 ÚP
obce Babylon. Námitky ani připomínky nebyly uplatněny.
Ad3) Jedná se o prodej pozemku u kempu. Po zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 9/6 v k. ú.
Babylon, schválené usnesením č. 2/2002, dle znaleckého posudku ve výši 656 370 Kč, jsme obdrželi jednu
nabídku od paní
bytem
Za pozemkem vznikne cesta, která zůstane v majetku obce Babylon, aby byl zachován přístup k ostatním
pozemkům. Dělení pozemků odsouhlasil MěÚ Domažlice Odbor stavební a ÚP. Navrhuji schválení prodeje
pozemku a kupní smlouvy. Prodej části pozemku p. č. 9/6 v k. ú Babylon o rozměrech 1 011 m2 a kupní
smlouva na prodej tohoto pozemku byli jednomyslně schváleny zastupitelstvem obce a starosta byl pověřen
podpisem smlouvy.
Ad4) V budově Obecního úřadu čp. 27 dojde k rekonstrukci spojovací části mezi OÚ a budovy staré MŠ,
vybudování nové dílny, sociálního zázemí a prostoru pro knihovny. Byly poptány firmy DSP Domažlice,
LUKAS Kovařík a Západočeské stavby. Nabídky byly projednány Finančním výborem. DSP Domažlice
nabídla nejlepší cenu. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo jako vítěze výběrového řízení na přestavbu
spojovacího krčku firmu DSP Domažlice s nejlepší nabídkou 2, 263 mil.
Ad5) Obec Babylon dlouhodobě usiluje o to, aby se stala výhradním vlastníkem pozemků v areálu
Autokempu Babylon. Sloučením pozemků p. č. 36/22 a par. č. 36/55 v k. ú. Babylon dle geometrického
plánu 569/22-2020 vznikne nový pozemek p. č. 36/55 v k. ú. Babylon, který obec Babylon vymění za
spoluvlastnický podíl 1/8 pozemků:
pozemku parc.č. 37/1 o výměře 5 928 m2
pozemku parc.č. 37/2 o výměře 1 707 m2
pozemku parc.č. 37/3 o výměře 1 839 m2
pozemku parc.č. 37/4 o výměře 624 m2
pozemku parc.č. 37/5 o výměře 71 m2
pozemku – stavební parcely parc.č. 317 o výměře 29 m2 jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 318 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 319 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 320 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení

pozemku – stavební parcely parc.č. 321 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 322 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 323 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 324 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 325 o výměře 31 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 326 o výměře 31 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 327 o výměře 31 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 328 o výměře 31 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 329 o výměře 31 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt k bydlení
pozemku – stavební parcely parc.č. 348 o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
využívaná jako objekt občanské vybavenosti
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Záměr směnit část pozemku p. č. 36/22 a část pozemku
p. č. 36/55 v k. ú. Babylon sloučením do pozemku p. č. 36/55 v k. ú. Babylon dle nového geometrického
plánu 569-22/2020, který byl ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
č. pol. 1216/95, dne 14. 2. 2020, za spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 z celku na výše uvedených
pozemcích v k. ú. Babylon.
Ad6) Starosta seznámil zastupitele s příjmy a výdaji v rozpočtu obce, se kterými nebylo při sestavování
rozpočtu v minulém roce počítáno. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno starostou v rámci jeho
kompetencí. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Ad7) Obec Babylon obdržela od paní
žádost o pronájem pozemku p. č. 79/1 v k. ú.
Babylon a následně žádost o pronájem části pozemku 84/1 v k. ú. Babylon za účelem pasení koně. Starosta
zjišťoval názory obyvatel, kteří žijí kolem pozemku p. č. 79/1 a v této lokalitě dva obyvatelé vyjádřili svůj
nesouhlas. Pozemek p. č. 84/1 v k. ú. Babylon je v majetku města Domažlice a obec Babylon tedy musí,
v případě schválení pronájmu zastupitelstvem obce Babylon, požádat o schválení pronájmu městem
Domažlice. Obyvatelé kolem pozemku p. č. 84/1 nejsou proti tomuto záměru. Starosta navrhuje neschválit
záměr p. č. 79/1 a schválit záměr p. č. 84/1 v k. ú. Babylon. Paní
dodala, že kromě elektrického
ohradníku je v plánu umístit ještě před elektrický ohradník oplocenku, aby děti na hřišti nebyly
v bezprostředním kontaktu s elektrickým ohradníkem. Kůň a lama by byli umístěni na pozemku jen po dobu
spásání ohraničeného prostoru a pak by byli opět přemístěni zpět do své původní ohrady, jednalo by se tedy
o střídavou pastvu. Nejedná se o trvalé umístění. Zastupitelstvo obce hlasovalo o žádosti na pronájem
pozemku p. č. 79/1 v k. ú. Babylon následovně: Pavel Bambásek, Karel Polák, Michal Hrdlička, Marcela
Pitipáčová hlasovali proti, Ivan Zavadil se zdržel hlasování. Žádost byla zamítnuta.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o žádosti na pronájem pozemku p. č. 79/1 následovně: Pavel Bambásek, Karel
Polák, Michal Hrdlička hlasovali pro schválení návrhu. Marcela Pitipáčová se zdržela hlasování. Žádost na
pronájem části pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon byla schválena.
Ad8) Státní statek Jeneč má v obci Babylon ve vlastnictví pozemky p. č. 118/58, 118/59 a 118/60. Cena je
dána znaleckým posudkem č. 3060-04/2020 ve výši 34 380 Kč. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo
Kupní smlouvu č. 15/950/20 se Státním statkem Jeneč na odkup pozemků p. č. 118/58, 118/59 a 118/60
v k. ú. Babylon a pověřilo starostu jejím podpisem
Ad9) Obec Babylon obdržela žádost o pokračování podpory Linky Bezpečí, z. s. ve výši 3 tis. Vzhledem
k současné finanční situaci starosta navrhl podpořit Linku Bezpečí částkou ve výši 1 tis. Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo příspěvek pro Linku bezpečí ve výši 1 tis. a starosta byl pověřen podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace.
Ad10) Česká spořitelna ukončila poskytování služby internetového bankovnictví SERVIS24 a za podobných
podmínek obci umožnila využívání služby internetového bankovnictví Business 24. Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služby SERVIS 24 a Smlouvu
o poskytování služby Business 24. Starosta byl pověřen podpisem těchto smluv

Ad11) Finanční uzávěrka MŠ Babylon za rok 2019 skončila s výsledkem 7141,24 Kč a byla projednána
Finančním výborem, který doporučil její schválení. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo hospodářský
výsledek MŠ Babylon za rok 2019 a převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ Babylon.
Ad12) Pro zlepšení propagace Autokempu Babylon obec nechala zhotovit turistické vizitky, jedná se
o nálepky, které si turisté nalepují do svých sběratelských alb. Předmětem licence jsou autorská práva
k fotografiím na turistických vizitkách. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Licenční smlouvu
č. 200151 se společností Wander Book s.r.o. a pověřilo starostu obce jejím podpisem.
Ad13) Vzhledem k novému plánovacímu období Evropské unie na roky 2021 – 2027 je potřeba schválit
zařazení území obce Babylon do území působnosti MAS Český les, z. s. Schválením získáme možnost
čerpat dotační prostředky pro rozvoj naší obce. Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Babylon
do území působnosti MAS Český les, z.s. na programové období 2021 – 2027.
Ad14) Jedná se o přípojku neměřeného odběru u radaru u koupaliště. Obdrželi jsme žádost o posunutí
termínu realizace K radaru jsme koupili novou baterii a podle nové smlouvy je odložena realizace do 20. 8.
2020. Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti o připojení č. 4121528634
byl jednomyslně schválen zastupitelstvem obce a starosta obce byl pověřen jejím podpisem.
Ad15) Zúčastnili jsme se soutěže krajského kola o nejlepší webové stránky, skončili jsme na druhém místě a
dostali jsme dar 22 tis. Dar musí být využit k zvyšování znalosti v informatice. Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního daru, Zlatý erb 2020 a starosta byl
pověřen jejím podpisem.
Ad16) Vzhledem k tomu, že máme u T-mobilu vedeny všechny telefony a v kanceláři jsme měli nefunkční
mobilní telefon, rozhodli jsme se využít nabídky a pořídit nový telefon s měsíční splátkou 150 Kč na 23
měsíců. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Kupní smlouva a Dohodu o splátkovém kalendáři se
společností T-Mobile Czech Republic a.s. a starosta byl pověřen podpisem těchto smluv.
Ad17) Ing. Marcela Pitipáčová: na základě podnětu rybníkáře jsme zvážili změnu Pravidel rybolovu a znovu
jsme umožnili rybolov i lidem, kteří zde mají nějaký rekreační objekt. Děti do 15 let rybaří na návesním
rybníčku zdarma, občané s trvalým pobytem za 100 Kč/rok a majitelé rekreačních objektů za 150 Kč/rok.
Každý rybář obdrží rybářský lístek a je povinen se jím na vyžádání prokázat. Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo změnu Pravidel rybolovu na návesním rybníčku.
Ad18) Ing. Marcela Pitipáčová: v současné době má Autokemp Babylon pronajaté pozemky, které už
nevyužívá, proto jsme pozemky z navrhované smlouvy vyjmuli a nadále budeme pronajímat jen část, která
je reálně využívána, tím se poměrně snížila částka za pronájem. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi obcí Babylon a Autokempem Babylon, s.r.o. a pověřilo
starostu jeho podpisem.
Ad19) Jednatelka Autokempu Babylon,
navrhuje výměnu střešní krytiny u 8 chat, na
kterých je rozbitá azbestová krytina, která je příčinou zatékání do chat. Rozpočet na chatu je 34 835,90 Kč
včetně likvidace nebezpečného odpadu, kterou si ale obec může výhodněji zajistit sama a ušetřit. Jednatelka
navrhuje změnu zanést do rozpočtového opatření. Starosta: vzhledem k současné finanční situaci nemáme
v obecním rozpočtu prostředky nazbyt. Plánujeme ale snížit nájmy ATC a tím by ATC ušetřil prostředky,
které může použít na opravy střech. Finanční výbor projednával rozpočtové opatření a obec nemá volné
prostředky pro tuto realizaci, které by aktuálně mohla uvolnit z rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce
projednalo žádost jednatelky Autokempu Babylon, s.r.o. a pověřilo starostu dalším jednáním.
Ad20) Na trhu začíná být nedostatek veřejných IP adres. Společnost, která na Obecním úřadě provozuje
internet, United Networks SE nám zajistí veřejnou IP adresu. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo
Předávací protokol o veřejné IP adrese mezi obcí Babylon a United Networks SE a pověřilo starostu jejím
podpisem.
Ad21) Obec plánuje v lokalitě za bytovkami, kde aktuálně probíhá výstavba nových nemovitostí, novou
cestu, ČEZ ale v tomto místě vede elektřinu, bude potřeba vybudovat přeložku. Orientační cena přeložky je
200 tis. Částka bude předmětem rozpočtového opatření č. 2. Obec má s majiteli pozemků uzavřenou
smlouvu o vybudování komunikace a je třeba do 5 let komunikaci postavit. Zastupitelstvo obce jednomyslně
schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí, přeložka elektřiny p. č. 139/1 v k. ú. Babylon a pověřilo starostu
jejím podpisem.
Ad22) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Závěrečného účtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka
za rok 2019 a vzalo jej na vědomí.
Ad23) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí Domažlicka za rok 2019
a vzalo jej na vědomí.
Ad24) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Závěrečného účtu Spolku pro odpadové hospodářství obcí
Lazce za rok 2019 a vzalo jej na vědomí.

Ad25) Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem opravy silnic v obci. V tomto roce se opraví část silnice
kolem Policejní vily, kalkulovaná cena je 54 tis., zakázku zhotoví SÚS Domažlice. Dále byla oslovena
společnost Henstav, která nám nacenila problematický úsek cesty k Čertovu kameni, cestu přes lomeček a
sjezd k chatové osadě Teplá Bystřice. Na cestě k Čertovu kamenu Henstav navrhoval vjezd ze žulových
kostek, což jsme rozporovali kvůli výjezdu v zimě a navrhli jsme jim, překalkulovat nabídku na asfalt.
Vzhledem k finanční situaci se v tomto roce opraví úsek k Čertovu kameni, kde je stanovena cena na
185 206,48 Kč, sjezd bude vyasfaltován a zbytek cesty bude navezen štěrkem a vyválcován. U ostatních cest
se alespoň zavezou díry a uválcují. Další opravy proběhnou až v příštím roce. U cesty kolem lomečku se
zvažuje změna na prašnou cestu, protože asfalt tam již skoro žádný není, cesta je využívaná převážně
osobními auty. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Karel Polák: chtěl bych seznámit zastupitelstvo obce s kontrolou ve spolupráci se společností CHVaK.
Kontrolní výbor provedl kontrolu v lokalitě „Za poštou“ a zjistil, že v dané lokalitě nemají tři domy
uzavřenou smlouvu se společností CHVaK. Dále trvá stav chatařů, kteří nejsou připojeni do kanalizační sítě,
informaci jsme předali do společnosti CHVaK. Starosta požádal Kontrolní výbor, aby v obci zkontroloval
všechny nemovitosti, které ještě nejsou připojeni na kanalizaci, aby obec měla podklady pro zaslání výzvy
k připojení.
Starosta seznámil zastupitele se současnými náklady na svoz odpadu ve výši 290 tis., který obec už teď
dotuje a upozornil, že bude třeba se zamyslet nad navýšením poplatku za komunální odpad.
jsem poslední na nově vzniklé cestě u nově vznikajícího pozemku za kempem, která má mít
3,05 m a zdá se mi to dost málo. Starosta: cestu jsme projednávali s MěÚ Domažlice a stavební úřad s šíří
cesty souhlasil. M
obávám se, že nás po cestě soused nepustí na náš pozemek. Starosta:
vlastníkem cesty zůstává obec Babylon a nikdo na ní nesmí parkovat a zabraňovat tak průjezdu dalším
majitelům, parkovat musí každý na svém pozemku.
: z jakého důvodu je cesta ukončena u
našich vrat? Starosta: není žádný důvod, aby cesta pokračovala dál, pokud je Váš elektrický sloupek umístěn
na pozemku obce bez povolení a ČEZ tam nemá zřízené věcné břemeno, bude si muset přeložení zajistit
přímo ČEZ.
: elektřina je tam 40 let a není zakreslená. Když si to paní
oplotí tak já se
nedostanu k elektrice. Starosta: několikrát jsme o pozemku jednali, cenu pozemku jsme určili znaleckým
posudkem a hledali jsme kompromis jak se stávajícími majiteli, tak s budoucí majitelkou, takovou informaci
nám nikdo dosud nesdělil.
: je to potenciální zdroj problémů. Kdy se tam bude realizovat cesta?
Starosta: cesta zůstane v současném stavu, asfaltovat se nebude.
: Praha nefunguje ale stále se tady pohybují stejní lidé, kteří tam pobývali. Je provoz
oficiální? Starosta: je možné, že v bývalém hotelu Praha jsou další nájemníci, my ale nejsme majiteli, a
majitel nemá vůči obci povinnost nám nahlašovat opětovné zahájení provozu. Bohužel nemáme možnost
provoz další ubytovny zastavit. Můžeme upozornit majitele nemovitosti o pochybnosti provozu.

Započato: 18:35 hod
Skončeno: 19:50 hod
Zapsala: Mgr. Kamila Beňušíková Angelovová

Ověřili:

Bc. Michal Hrdlička

Ivan Zavadil

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

Usnesení č. 3/2020
z jednání zastupitelstva obce 5. 6. 2020
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
Vydání opatření obecné povahy změnu č. 2 územního plánu Babylon. Námitky ani připomínky nebyly
uplatněny.
Prodej části pozemku p. č. 9/6 v k. ú. Babylon paní
Kupní smlouvu na část pozemkové parcely č. 9/6 v k. ú. Babylon, nově označenou jako p. č. 9/7 o výměře
1011 m2.
Společnost Domažlický stavební podnik s.r.o. jako zhotovitele stavby rekonstrukce spojovacího objektu
Obecního úřadu.
Záměr směnit část pozemku p. č. 36/22 a část pozemku p. č. 36/55 v k. ú. Babylon sloučením do pozemku
p. č. 36/55 v k. ú. Babylon dle nového geometrického plánu 569-22/2020, který byl ověřený úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem
, č. pol. 1216/95, dne 14. 2. 2020
za spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/8 z celku na pozemcích: p. č. 37/1; 37/2; 37/3; 37/4; 37/5; 317;
318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 348 v k. ú. Babylon.
Žádost na pronájem části pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon.
Kupní smlouvu č. 15/950/20 se Státním statkem Jeneč na odkup pozemků p. č. 118/58, 118/59 a 118/60
v k. ú. Babylon.
Příspěvek pro Linku bezpečí, z. s. ve výši 1 tis.
Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služby SERVIS 24 s Českou spořitelnou, a.s.
Smlouvu o poskytování služby Business 24 s Českou spořitelnou, a.s.
Hospodářský výsledek MŠ Babylon za rok 2019 a převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu.
Licenční smlouvu č. 200151 se společností Wander Book s.r.o.
Zařazení území obce Babylon do území působnosti MAS Český les, z.s. na programové období 2021– 2027.
Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti o připojení č. 4121528634
Smlouvu o poskytnutí účelového finančního daru, Zlatý erb 2020.
Kupní smlouvu a Dohodu o splátkovém kalendáři se společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Pravidla rybolovu na návesním rybníčku.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi obcí Babylon a Autokempem Babylon, s.r.o.
Předávací protokol o veřejné IP adrese
Smlouvu o smlouvě budoucí, přeložka elektřiny p. č. 139/1 v k. ú. Babylon
Zamítá:
Žádost na pronájem pozemku p. č. 79/1 v k. ú. Babylon.
Bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 1
Návrh Závěrečného účtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok 2019
Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí Domažlicka za rok 2019
Návrh Závěrečného účtu Spolku pro odpadové hospodářství obcí Lazce za rok 2019
Plán opravy silnic v obci.
Pověřuje:
Starostu:
Projednáním výměny střešní krytiny v Autokempu Babylon s jednatelkou společnosti Autokemp Babylon,
s.r.o.
Starostu podpisem:
Kupní smlouvy na část pozemkové parcely č. 9/6 v k. ú. Babylon, nově označenou jako p. č. 9/7 o výměře
1011 m2
Kupní smlouvy č. 15/950/20 se Státním statkem Jeneč na odkup pozemků p. č. 118/58, 118/59 a 118/60 v k.
ú. Babylon
Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1 tis. pro Linku Bezpečí z. s.

Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služby SERVIS 24 s Českou spořitelnou, a.s.
Smlouvy o poskytování služby Business 24 s Českou spořitelnou, a.s.
Licenční smlouvy č. 200151 se společností Wander Book s.r.o.
Dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti o připojení č. 4121528634
Smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru, Zlatý erb 2020
Kupní smlouvy a Dohody o splátkovém kalendáři se společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi obcí Babylon a Autokempem Babylon, s.r.o.
Předávacího protokol o veřejné IP adrese
Smlouvy o smlouvě budoucí, přeložka elektřiny p. č. 139/1 v k. ú. Babylon
Nadále trvají úkoly:
-Směnné smlouvy na pozemky v areálu ATC Babylon
-Prověření smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu
-Učinění dalších kroků k případnému odkupu 2/5 podílu p. č. 173/4 v k. ú. Babylon

Ing. Marcela Pitipáčová
místostarostka obce

Pavel Bambásek
starosta obce

