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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 16.12.2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 25 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Heřmanský Jan, Kloubová Martina, Jež Miroslav, 

Volenec David, Hušová Hana, Haluza Karel, Rathouský Pavel, Sladký Daniel 

 

Omluveni: Chadraba Jan 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Rozpočet na rok 2014 – schválení 

4) Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2014 

5) Rozhodnutí o ukončení smluvního vztahu se společností Rencentrum s.r.o. 

6) Rozhodnutí o vyhlášení veřejné soutěže na dodavatele MŠ 

7) Nabídka kompletní organizace zadávacího řízení – MŠ 

8) Alestra - cenové nabídky na dětské hřiště 

9) Dodávka IT služeb 

10) Došlá pošta 

11) Stavební pošta 

12) Kontrola úkolů 

13) Výsledky konkurzu na pozici referent OÚ Babice a schválení vybraného uchazeče 

14) Ostatní 

 

Program schválen 10 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Rathouský Pavel, Haluza Karel 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  

 

3) Rozpočet na rok 2014 – schválení 

 

Návrh usnesení č. 1/25/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje rozpočet na rok 

2014 jako přebytkový. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/25/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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4) Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2014 

Zastupitelstvo obce Babice bere kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2014 spol. IVK 

Group na vědomí. 

5) Rozhodnutí o ukončení smluvního vztahu se společností Rencentrum s.r.o.  

 

6) Rozhodnutí o vyhlášení veřejné soutěže na dodavatele MŠ 

 

7) Nabídka kompletní organizace zadávacího řízení – MŠ 

P. Framberk souhlasil se slevou 20000,- kč z ceny 50000,- kč za organizaci výběrového 

řízení. 

 

8) Alestra - cenové nabídky na dětské hřiště  

V rámci projektu na dětské hřiště vyzve obec babické děti ke strvárnění hřiště tak, jak by si 

jej přáli. Obrázky dětí budou přiloženy k projektu realizace dětského hřiště. 

 

9) Dodávka IT služeb 

Bude projednáno na příštím zasedání. 

10) Došlá pošta 

Č. j. 726/13 Stíţnost na poruchovost VO v ulici Starobabická 

Zastupitelstvo obce se dohodo projednat možné varianty opravy vedení VO. Na plnou 

rekonstrukci bohužel nejsou v obecním rozpočtu prostředky 

Č. j. 736/13 Ţádost o informaci ke stavu projektu výstavby MŠ a dotaz na výstavbu chodníku. 

Při výstavbě MŠ došlo ke zpoždění. Nové datum otevření je 1.9.2014. 

V dané lokalitě se zastupitelstvo opakovaně snažilo umístit na komunikaci zpomalovací 

prvky, ale bohužel byly zamítnuty Policií ČR. Další výstavba chodníků závisí na stavu 

rozpočtu, který nyní bohužel velkými rezervami nedisponuje. 

Č. j. 727/13 Trestní oznámení na bývalé provozovatele Variant klubu 

Pí. stratostka kontaktovala říčanskou policii s informací o obecní pohledávce na poplatek 

Návrh usnesení č. 5/25/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje cenovou nabídku č. 

2 – 545000,- na realizaci dětského hřiště u MŠ. 

Hlasování: návrh usnesení č. 5/25/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 4/25/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje cenovou nabídku za 

kompletní organizaci zadávacího řízení 30000,- kč a pověřuje starostku k podpisu 

mandátní smlouvy. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/25/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 3/25/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje zadávací 

dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele MŠ 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/25/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 2/25/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo se spol. Rencentrum s.r.o. – dohoda o ukončení smlouvy. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/25/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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z ubytovací kapacity, který provozovatelem Variant klubu nebyl uhrazen. 

Č. j. 728/13 Rezignace obecní kronikářku 

Pí. Gahurová oznamuje, že od příštího roku už nebude dělat kronikářku obce. 

Č. j. 729/13 IVK Group – monitorování kvality podzemní vody 

Kvalita podzemní vody neumožnuje přímé využití jako zdroj pitné vody pro obec. Bylo by 

třeba vybudovat úpravnu vody. 

Č. j. 735/13 Stíţnost na volné pobíhání psů 

Bude prověřeno pořádkovou komisí. 

Č. j. 738/13 Dotace na výstavbu MŠ 

 

Smlouva o poskytování účetních sluţeb 

Novou účetní obce je pí. Kuprová.  

 

11) Stavební pošta 

Č. j. 739/13 Ţádost o vyjádření ke stavbě – přeloţka vedení NN – parc. č. 373/1 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 724/13 Oznámení o zahájení územního řízení – vrtaná studna – parc. č. 74/14 k. ú. 

Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 649/13 Likvidace dešťové vody 

Voda vyvěrá na pozemku soukromé osoby. Obec Babice v této lokalitě nedisponuje 

vlastnickým právem tudíž nemůže zajistit žádnou nápravu. Pokud dochází k zaplavování 

pozemku, příslušný úřad je stavební úřad.  

12) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

4.11. 2013 Navštívit p. Chrpu ohledně stavu plotu Stavební 

výbor 

6.1.2014 

18.11.2013 Zeptat se p. Bočka na předání obecního traktoru – p. 

Boček předá a bude umístěn do garáže obce. 
Starý traktor nabídne obec k odkupu. 

starostka Hotovo 

2.12.2013 
Na základě přerušení prací dodavatele MŠ je třeba provést 

montáž mobilního plotu. P. Heřmanský pošle nabídku p. 

starostce. 

p. Heřmanský Hotovo 

2.12.2013 
Doplnit na webu 2.číslo Babického občasníku 

p.Kloubová 6.1.2014 

16.12.2013 
Zhodnotit stav starého obecního traktoru a nabídnout jej 

Jež 6.1.2014 

Návrh usnesení č. 7/25/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje smlouvu o 

poskytování služeb na zpracování obecního účetnictví. 

Hlasování: návrh usnesení č. 7/25/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 6/25/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na 

vypracování žádosti na dotaci na akci MŠ z programu SFROM Středočeského kraje. 

Hlasování: návrh usnesení č. 6/25/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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k odprodeji 

 

13) Výsledky konkurzu na pozici referent OÚ Babice a schválení vybraného uchazeče 

Celkem se přihlásilo 17 uchazečů. Nakonec bylo hodnoceno 7 uchazečů, kteří splňovali 

kritéria a dostavili se na konkurz. Komise vybrala pí. Hrodkovou. 

14) Ostatní 

Oprava komunikace Ke Skále 

Materiál na opravu nakonec překročil odhadovanou cenu o cca 2500,-. Zastupitelstvo obce 

bere na vědomí. 

Dotace Nadace ČEZ 

 

Navýšení ceny na provedení komunikace K Lesu o nezbytné vícepráce 

 

Účast na plénu MAS Říčansko 

Pí. Koubová se zúčastnila pléna MAS Říčansko. 

15) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 6.1.2014 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: 16. 12. 2013 

Vyvěšeno dne:    2.   1. 2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Rathouský Pavel, Haluza Karel 

Zapsal:    Jan Gahura 

Návrh usnesení č. 9/25/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny na 

provedení komunikace K Lesu o nezbytné vícepráce na celkovou výši 672495,33 kč bez 

DPH. 

Hlasování: návrh usnesení č. 9/25/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 8/25/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na 

projekty – Zázemí sportovního klubu Babice, Oranžové hřiště a Bezpečný přechod. 

Hlasování: návrh usnesení č. 8/25/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 


