USNESENÍ č. 12/2020
z jednání zastupitelstva obce Babice ze dne 16. 12. 2020

Usnesení č. 1/12/2020
ZO Babice schvaluje pracovní předsednictvo M. Horňáková, P. Lukášová a V. Kraváček,
program jednání, vedení diskuze ke každému bodu programu zvlášť, návrhovou komisi
A. Holubovou a ověřovatele zápisu J. Kraváčkovou a J. Maňáska.
Usnesení č. 2/12/2020
ZO Babice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
Usnesení č. 3/12/2020
ZO Babice schvaluje prodej části pozemku p. č. 724/1 o výměře 42 m2 v k. ú. Babice
u Uherského Hradiště Ing. M. Seleckému a K. Kočendové, oba bytem Babice 582, 687 03
Babice za cenu 300 Kč/m2.
Usnesení č. 4/12/2020
ZO Babice schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 724/1 o výměře 42 m2
v k. ú. Babice u Uherského Hradiště za cenu 300 Kč/m2 s Ing. M. Seleckým a K.
Kočendovou, oba bytem Babice 582, 687 03 Babice.
Usnesení č. 5/12/2020
ZO Babice schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Babice číslo: 12/2020 s FC Babice.
Usnesení č. 6/12/2020
ZO Babice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Usnesení č. 7/12/2020
ZO Babice deleguje Radě obce Babice pravomoc provádět úpravu rozpočtu v příjmech (daně
a dotace v plné výši) a ve výdajích do výše 500 000 Kč od 17. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
Usnesení č. 8/12/2020
ZO Babice schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném
znění, rozpočet na rok 2021 jako schodkový, příjmy ve výši 27 243,4 tis. Kč, výdaje ve výši
47 035,3 tis. Kč, financování ve výši 19 791,9 tis. Kč. Jako závazné ukazatele rozpočtu
stanovuje u příjmů třídy a u výdajů paragrafy rozpočtové skladby. Schodek rozpočtu bude
krytý ze zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech obce Babice.
Usnesení č. 9/12/2020
ZO Babice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Babice na roky 2022
a 2023.
Usnesení č. 10/12/2020
ZO Babice schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce v souladu s ust. § 76 zák.
č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v platném znění, a to ve výši dvouměsíční odměny, která jí
náleží za výkon uvolněné funkce starostky obce. Mimořádná odměna se uděluje za
zabezpečení plynulého chodu obce a jí zřízených organizací a organizačních složek
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v důsledku epidemiologické situace v roce 2020. Odměna uvolněného člena zastupitelstva je
stanovena v souladu s ust. § 73, odst. 1, písm a) zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení,
v platném znění a v souladu s NV č. 338/2019 Sb., kterým se mění NV č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků, ve znění NV č. 202/2018
Sb.
Usnesení č. 11/12/2020
ZO Babice bere na vědomí informace z bodu č. 9.

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

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