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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 17.3.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Heřmanský Jan, Kloubová Martina, Sladký Daniel, 

Chadraba Jan, Hušová Hana, Jež Miroslav 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Omluveni: Volenec David, Haluza Karel, Rathouský Pavel 

 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání (zápis z 3.3 a 10.3) 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Vyhlášení soutěže na dodavatele gastro zařízení pro MŠ 

4) Babický občasník 

5) Údržba a výsadba zeleně  na jaře 2014 

6) Došlá pošta 

7) Stavební pošta 

8) Ostatní 

9) Kontrola úkolů 

 

 

Program schválen 8 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Heřmanský Jan, Kloubová Martina 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  

 

3) Vyhlášení soutěže na dodavatele gastro zařízení pro MŠ 

Byla vypracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Soutěž bude vyvěšena na 

obecních stránkách a serveru AAA poptávka. 

Došlé nabídky budou hodnoceny ve dvou kolech. Nejprve budou zkontrolovány požadované 

parametry nabídek a ve druhém kole bude posouzena cena. 

Výběrová komise se sejde 8.4 v 10:00 na Obecním úřadě. 
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4) Babický občasník 

Náměty a příspěvky do Babického občasníku je možné zasílat do příštího zasedání 

zastupitelstva. 

5) Údržba a výsadba zeleně  na jaře 2014 

Bude projednáno na příštím zasedání. 

6) Došlá pošta 

Č. j. 134/14 Fotbalový oddíl Babice 

Fotbalový oddíl poslal návrh údržbových prací na fotbalovém hřišti. Bude prověřeno p. 

Volencem. 

Č. j. 117/14 Faktura za nájem obecní kanalizace za rok 2013 – IVK Group 

Účetní vystaví fakturu. 

Č. j. 136/14 Dopis – Odborná příprava JSDHO 

SDH Babice zatím nemá osvědčení pro práci s motorovou pilou a v současné době s ní 

nemůže pracovat, což bude v budoucnu napraveno. 

7) Stavební pošta 

Č. j. 141/14 Žádost o vyjádření k přístavbě rekreační chaty 091 

Obec proti předmětnému záměru nemá námitky za předpokladu souhlasu Stavebního úřadu. 

Č. j. 140/14 Veřejná vyhláška – ÚP Škvorec 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 133/14 Žádost o informace – výstavba zahradního domku 

Pro územní souhlas je třeba minimálně dokumentace. 

Č. j. 129/14 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – parc. č. 266/3 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce žádá doplnit dokumentaci, koordinační situaci, pohledy, řezy. 

Č. j. 128/14 Žádost o vyjádření ke stavbě – parc. č. 238/107 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce žádá o doplnění dokumentace o pohledy a řezy. 

Č. j. 124/14 Žádost Vintex – umístění reklamní tabule 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 106/14 Souhlas se stavbou – parc. č. 84/119 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 118/14 Žádost o informaci – způsobilost pozemku k výstavbě – parc. č. 76/21 k. ú. 

Návrh usnesení č. 1/7/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky 

veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka a montáž gastrotechnologie MŠ Babice. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/7/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/7/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi na 

hodnocení nabídek k soutěži: Dodávka a montáž gastrotechnologie MŠ Babice ve 

složení: Kloub, Kačírková, Heřmanský. Přizvaná bude také pí. Šuranská. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/7/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Babice 

Za předpokladu dodržení ÚP obce Babice a stavebního zákona, je možné na pozemku stavět. 

Č. j. 122/14 Žádost o poptání dodávky gastra pro MŠ Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 123/14 Oznámení o zahájení řízení vložení věcného břemene 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 113/14 Rekonstrukce RD – Starobabická č. p. 84 

Zastupitelstvo nemá námitky. 

8) Ostatní 

Výstavba MŠ 

Z důvodu změny konstrukčního řešení základní desky se zastupitelstvo dohodlo navýšit 

rozpočet a provést základní desku tak, aby se do budoucna snížilo nebezpečí vzlínání 

vlhkosti. 

 

Přijímání babických dětí do škol v okolí 

Vzhledem k tomu, že smlouva s Říčany je platná až do 31.8.2014, má zastupitelstvo za to, že 

není právní důvod na odmítání babických dětí na zápisu do říčanských škol. 

Platnou smlouvu má obec i s obcí Mukařov. 

Zastupitelstvo doporučuje rodičům podat odvolání v případě neúspěchu při zápisu. 

Starostka obce odešle výzvu k nápravě stávajícího stavu na Krajský úřad středočeského 

kraje. 

Obě platné smlouvy budou k dispozici na webu obce. ZO zároveň bude hledat odborníka, 

který doporučí další postup, který bude v soulasu s právními předpisy. 

Příprava podkladů pro zakázku malého rozsahu – úprava Návsi 

P. Heřmanský připraví podklady pro výběrové řízení: oplocení a chodník. 

Proběhlo vítání občánků 

Zúčastnilo se 10 dětí. Děkujeme sponzorům: 

 Nakladatelství Junior 

 ZŠ Open Gate 

 Manželé Rathouští 

 Babický drak 

Cenová nabídka: autorský dozor MŠ Babice 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku 49000,- Kč bez DPH. 

Návrh usnesení č. 3/7/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu projektu 

výstavby MŠ o max. 300000 Kč bez DPH. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/7/2014 byl přijat 7 hlasy ZO. 1 byl proti. 
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9) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

 Dále bude požádáno v rámci dotace Oranžový přechod o 

vybudování osvětleného přechodu na ulici Starobabická u 

MŠ. 

Kloubová 31.3.2014 

 

10) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 31.3.2014 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:30 hodin 

ukončeno. 

 

 

 

V Babicích dne: 17. 3. 2014 

Vyvěšeno dne:  24. 3. 2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Heřmanský Jan, Kloubová Martina 

Zapsal:    Jan Gahura 

 

Návrh usnesení č. 4/7/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na 

autorský dozor výstavby MŠ Babice ve výši 49000,- Kč bez DPH. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/7/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 


