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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 12.5.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 11 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Heřmanský Jan, Rathouský Pavel, Haluza Karel,  Hušová Hana, 

Volenec David, Jež Miroslav, Sladký Daniel, Kloubová Martina, Chadraba Jan   

                          

  Paní starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Nepřítomni: Gahura Jan 

Hosté:             pan Gurecký  

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Vyhlášení výsledků soutěže na dodavatele nábytku pro MŠ 

4) Došlá pošta 

5) Stavební pošta 

6) Ostatní 

7) Kontrola úkolů        

 

Program schválen 10 hlasy ZO. 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Haluza Karel, Sladký Daniel 

Zapisovatel: Hušová Hana 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  

 

3) Vyhlášení výsledků soutěže na dodavatele nábytku pro MŠ 

Požadované podmínky splnily firmy: 

MAKRA DIDAKTA s.r.o., KECIP s.r.o., ELEPHANT – SMILE CZ 

 

4) Došlá pošta 

Č. j. 307/14 Soukromá oslava dne 7.6.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 295/14 Snížení CN na gastrotechnologii pro MŠ Babice 

Ing .Štefan Miko ponížil původní nabídku o jeden kus chladící skříně, pozice č.1.19 (namísto 

Návrh usnesení č. 1/11/2014: Zastupitelstvo obce vyhlašuje vítěze výběrového řízení 

na dodavatele nábytku pro MŠ firmu MAKRA DIDAKTA s.r.o. a pověřuje paní 

starostku k podpisu smlouvy. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/11/2014 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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2 ks zůstane ve školce 1 ks) 

Paní starostka pošle aktuální smlouvu k podpisu. 

Zastupitelstvo obce na vědomí. 

        Č. j. 290/14 Žádost o uhrazení neinvestičních nákladů za děti v MŠ Struhařov 

        Obecní úřad Struhařov poslal žádost o uhrazení neinvestičních nákladů za období  

        září -  prosinec 2013 za děti s trvalým bydlištěm v Babicích. Jedná se o 5 dětí. 

        

 

 

Č. j. 283/14 Cenová nabídka stavebních strojů 

Pan Kotrhonz a pan Bartoška předložili nabídky. Paní starostka požádá o podrobnější rozpis. 

Bude projednáno na příštím zasedání. 

Zastupitelstvo obce na vědomí. 

Č. j. 265/14 Žádost o pracovní místo v MŠ 

Paní  Šejnostová poslala životopis, který bude předán ředitelce MŠ Babice. 

Zastupitelstvo obce na vědomí. 

Č. j. 278/14 Kronikářka pro OÚ 

Paní Ministrová má zájem pracovat jako kronikářka. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby paní Ministrová dělala kronikářku. 

Č. j. 302/14 Žádost o souhlas s pořádáním orientačních závodů na horských kolech 

Oddíl VŠTJ Ekonom Praha pořádá orientační závod na horských kolech ve dnech 4.-.5.10.v 

lesních prostorech. 

Následující místa: Říčany, Světice, Tehov, Mukařov, Žernovka, Doubek, Třebohostice, 

Březí. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 299/14 Dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu rozvoje 

obcí a měst pro rok 2014. 

Dne 28. dubna 2014 rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje, že z Fondu rozvoje obcí a 

měst pro rok 2014 nám nebyla schválená dotace. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 298/14  Rozpočtová opatření č.1 

Zastupitelstvo žádá paní účetní o prověření a bližší specifikaci 

 u položky 2131, §3639 pronájem pozemku 

u položky 8124 splátka úvěru  

§ 6402 financování – úvěr a úrok, zde zahrnout plánované výdaje na MŠ  - 10 mil.Kč 

Návrh usnesení č. 2/11/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje uhrazení ve výši 15 000,- 

Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/11/2014 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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Po provedených úpravách bude projednáno na příštím zasedání. 

Č. j. 297/14 Vyjádření lesního hospodáře k umístění prvků do plánované zóny pro odpočinek 

K předloženému projektu lesoparku má lesní hospodář pan Štveráček připomínku týkající se 

přesnému určení lokality, kde by lesopark byl a ošetření vstupu do lesa (lesní zákon – na 

vlastní nebezpečí, občanský zákoník to popírá) 

Paní starostka domluví setkání s panem Gureckým – autor projektu a panem Štveráčkem . 

Poté budou předloženy zastupitelstvu obce návrhy na vhodné místo pro lesopark. 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 290/14 Sadové úpravy MŠ 

Paní starostka osloví firmy s návrhem o vypracování nabídky.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 253/14 Žádost o spolupráci při tvorbě strategie k integrovaným územním investicím pro 

Pražskou metropolitní oblast 

Paní starostka dotazník vyplní a pošle.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 304/14 Žádost o umístění dopravní značky 

Paní Janovská žádá o projednání umístění značky na omezení vjezdu těžkých vozidel. 

Změny v umístění značek budou provedeny, až bude zpracována pasportizace značek. 

Paní starostka se poradí u pana Doušy. Pan Heřmanský navrhuje zahájit pasportizaci 

dopravních značek po celé obci. Budou osloveni pan Křepinský a paní Lupoměstská. 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

 

5)    Stavební pošta 

Č. j. 306/14 Žádost o rekonstrukci rekreačního objektu č.e. 037,parc.č.st.213 

Zastupitelstvo obce nemá námitky. 

Č. j. 270/14 Žádost o změnu místní úpravy v ulici K Lesu 

Změny v umístění značek budou provedeny, až bude zpracována pasportizace značek. 

Č. j. 28714 Dotaz na možnost výjimky u vzdálenosti stavby od komunikace 

Zastupitelstvo o výjimce neuvažuje a trvá na stanovených podmínkách. 

Č. j. 300/14 Žádost o informaci k dopravnímu omezení při vjezdu vozidel nad 9t 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vjezdem nákladních aut o celkové hmotnosti do 9 tun a 

složení kauce ve výši 20 000,-Kč na OÚ Babice. 

Č. j. 280/14 Žádost o vydání rozhodnutí dělení nebo scelování pozemků 

Zastupitelstvo obce nemá námitky. 

Č. j. 303/14 Souhlas s provedením stavebních úprav čp.76 –Večerka s kavárnou 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 308/14 Technická zpráva novostavby RD par.č.266/3 

Zastupitelstvo obce žádá o doplnění celkové míry zastavěných ploch. 
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6)    Ostatní 

Smlouva o dílo s firmou Tewiko 

 

Rozhodnutí o právní formě MŠ Babice 

Paní Šuranská – ředitelka MŠ Babice navrhla, aby MŠ byla zřízena jako školská právnická 

osoba. 

Zastupitelé obce s návrhem nesouhlasí. 

Návrh na zvýšení platu administrativní pracovnice OÚ  

Paní starostka navrhla osobní ohodnocení. 

Zastupitelé obce s návrhem souhlasí. 

 Nákup stavební buňky. 

Zastupitelé obce souhlasí s nákupem stavební buňky / cena 10 000,- Kč + odvoz/,která bude 

sloužit ke garážování obecní sekačky. 

Pan Ministr – správce hřiště připraví stání na umístění této buňky. 

 

7) 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 trvá 

 

8) Sekání pozemků 

  OÚ rozešle dopisy vlastníkům neposekaných pozemků. 

9) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 26.5.2014 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: 12.5. 2014 

Vyvěšeno dne:  21. 5. 2014 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Haluza Karel, Sladký Daniel 

Zapsala:    Hušová Hana 

Návrh usnesení č. 3/11/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na 

dodávku hracích prvků se zhotovitelem TEWIKO systems s.r.o. a pověřuje paní 

starostku k podpisu této smlouvy. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/11/2014 byl přijat 10 hlasy ZO. 
 


