USNESENÍ č. 12/2016
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 21. 9. 2016

Usnesení č. 1/12/2016
ZO schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, M. Maňásková, M. Litoš,
program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou
komisi A. Bilíka a ověřovatele zápisu M. Dostálkovou a M. Býčka.
Usnesení č. 2/12/2016
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
Usnesení č. 3/12/2016
ZO vydává OZV č. 4/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností.
Usnesení č. 4/12/2016
ZO vydává OZV č. 5/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Babice.
Usnesení č. 5/12/2016
ZO schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků p. č. 77/60,
130/215, 143/10 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště, obec Babice z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce Babice, včetně souhlasu obce s podmínkami
uvedenými v čl. IV. smlouvy č. j. UZSVM/BUH/3564/2016-BUHM.
Usnesení č. 6/12/2016
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/3564/2016-BUHM s Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 7/12/2016
ZO schvaluje nákup pozemků p. č. 721, 722/1 a 724/1 v k. ú. Babice u Uh.
Hradiště do vlastnictví obce Babice za cenu 300,-Kč/m2.
Usnesení č. 8/12/2016
ZO schvaluje jednorázovou náhradu za zřízení věcných břemen na
nemovitostech ve vlastnictví obce Babice a to 200,-Kč/bm + aktuální sazba
DPH.
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Usnesení č. 9/12/2016
ZO schvaluje finanční dar ve výši 5000Kč Domovu pro seniory v Uh. Hradišti
na vybudování odpočinkového koutku.

Zastupitelstvo obce po projednání bodů programu
U k l á d á zastupitelům:
1. organizačně zajistit hody:
- pokladna u vstupného: sobota – R. Fritscher, P. Juráňová
- péče o muzikanty: M. Maňásková
- hlavní pořadatelská služba na hodové zábavě:
sobota – M. Maňásková, M. Bezdíček
neděle – P. Lukášová, M. Horňáková
T – 15. 10. 2016

………………………………….
Mgr. Miroslava Maňásková
místostarostka

………………………………
Mgr. Martina Horňáková
starostka
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