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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 23.6.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 14 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Heřmanský Jan, Hušová Hana, Volenec David, Kloubová Martina, 

Chadraba Jan   

                          

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

 

Omluveni: Gahura Jan, Rathouský Pavel, Haluza Karel, Jež Miroslav, Sladký Daniel 

 

Hosté:             paní Šuranská, pan Gurecký 

 

Program: 

1) Schválení zápisu ze dne 9.6. a 16.6.  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Závěrečný účet 

4) Účetní závěrka 

5) Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo –Obec Babice-Haas Fertigbau 

6) Smlouva o dílo Obec Babice – Fytohelp s.r.o. – sadové úpravy 

7) Smlouva o spolufinancování projektu nástavby kontejnerové přístavby spádové 

základní školy Mukařov 

8) Došlá pošta 

9) Stavební pošta 

10)  Ostatní 

11) Kritérium pro přijímání žáků do MŠ 

12) Kronika 

13) Dohoda o zajištění školní docházky Obec Babice – MÚ Říčany 

14) Smlouva o poskytnutí dotace 

15) Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet,s.r.o. 

16) Kupní smlouva RWE GasNet,s.r.o. 

 

Program schválen 6 hlasy ZO. 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

Hlasování: návrh schválen 6 hlasy ZO 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Kloubová Martina, Chadraba Jan 

Zapisovatel: Hušová Hana 

Hlasování: návrh schválen 6 hlasy ZO 

3) Závěrečný účet
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  4)   Účetní závěrka 

 

     5)Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo –Obec Babice-Haas Fertigbau 

 

    6)Smlouva o dílo Obec Babice- FYTOHELP,spol.s r.o. –sadové úpravy       

 

    7)Smlouva o spolufinancování projektu nástavby kontejnerové přístavby spádové základní   

školy Mukařov 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1/14/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 

2013 spolu s výsledkem hospodaření, a to s výhradou 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/14/2014 byl přijat 6 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/14/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 

2013 dle přiloženého protokolu, protokol se stává součástí zápisu. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/14/2014 byl přijat 6 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 3/14/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o 

dílo ze dne 26.3.2014 se zhotovitelem Haas Fertigbau Chanovice a pověřuje paní 

starostku k podpisu smlouvy. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/14/2014 byl přijat 6 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 4/14/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na sadové 

úpravy MŚ Babice a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/14/2014 byl přijat 6 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 5/14/2014: Zastupitelstvo obce Babice svým usnesením č.5/14/2014 

ze dne 23.6.2014 deklarovalo vůli obce Babice podpořit finanční účastí Projekt /nástavba 

kontejnerové přístavby ZŠ Mukařov na pozemku p.č.st.886 v k.ú. Mukařov u Říčan a 

obci Mukařov/ a poskytlo závazný příslib finanční účasti na Projektu ve výši 

dohodnutého klíče, tzn.17,5% z celkových nákladů Projektu a pověřuje paní starostku 

k podpisu smlouvy 

Hlasování: návrh usnesení č. 5/14/2014 byl přijat 6 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 6/14/2014: Zastupitelstvo obce Babice svým usnesením č.6/14/2014 

ze dne 23.6.2014 odsouhlasilo Smlouvu o spolufinancování projektu nástavby 

kontejnerové přístavby spádové základní školy Mukařov na pozemku p.č.st. 886 v k.ú. 

Mukařov u Říčan a obci Mukařov ze dne 9.6.2014 a pověřuje paní starostku k podpisu 

smlouvy 

Hlasování: návrh usnesení č. 6/14/2014 byl přijat 6 hlasy ZO. 
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8) Došlá pošta 

Č. j. 412/14 Žádost o místo ve školce 

Paní Havlíková Petra poslala životopis se žádostí o pracovní místo v MŠ, předáno paní 

ředitelce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 410/14 Žádost o zajištění autobusové zastávky 

Majitelé nemovitostí v oblasti Černá hora podali žádost o zajištění autobusové zastávky. 

Paní starostka poptá tuto možnost a zjištěné informace přednese na dalším zasedání. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 409/14 Žádost o místo ve škole 

Paní Chadrabová Marcela poslala životopis se žádostí o pracovní místo v MŠ, předáno paní 

ředitelce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 415/14 Krajský úřad Středočeského kraje – prověření postupu smluvních obcí, návrh na 

umístění nepřijatých dětí. 

Krajský úřad poslal reakci na náš dopis. Martina Kloubová napíše návrh o prověření postupu 

města Říčany a předá paní starostce k odsouhlasení a odeslání. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 433/14 Obnova nátěrů přejezdových zpomalovacích prahů 

Firma 3Kznačky poslala CN č.2014071 na obnovu nátěrů přejezdových zpomalovacích 

prahů – cena 3 ks 13 545,- Kč s DPH 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 438/14 Nabídka zařízení na úpravu pitné vody do MŠ 

Pan Píbil předložil cenovou nabídku na zařízení úpravny pitné vody do MŠ. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 434/14 . A.S.A. smlouva na odvoz tříděného odpadu 

Firma A.S.A. poslala dodatek ke smlouvě na odvoz tříděného odpadu. 

Rozdíl mezi rokem 2012 a 2014 je snížení nákladů za rok  - 76 414,- Kč 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 436/14 Materiál na výstavbu lesoparku 

Pan Gurecký zastupitelům předložil nákres přesného rozmístění lesoparku.  

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Návrh usnesení č. 7/14/2014: Zastupitelstvo obce Babice svým usnesením č.7/14/2014 

ze dne 23.6.2014 odsouhlasilo Dodatek č.1 ze dne 9.6.2014 Smlouvy o spolufinancování 

projektu nástavby kontejnerové přístavby spádové základní školy Mukařov na pozemku 

p.č.st. 886 v k.ú. Mukařov u Říčan a obci Mukařov ze dne 9.6.2014 a pověřuje paní 

starostku k podpisu smlouvy 

Hlasování: návrh usnesení č. 7/14/2014 byl přijat 6 hlasy ZO. 
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Č. j. 448/14 Finanční rozvaha nákladů na těžbu dřeva pro potřebu lesoparku  

Pan Štveráček poslal finanční rozvahu. Počítá se v ní, že odpad – palivo se prodá za tržní 

cenu, tím klesnou náklady. 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 437/14 Žádost o zastřešení autobusové zastávky U hřiště  

Manželé Rusý podali žádost o zastřešení autobusové zastávky U hřiště. 

Paní starostka poptá možnosti a přednese na příštím zasedání.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 446/14 Neposekané pozemky  

Problematika zaplevelených pozemků je aktuální v období červen – srpen. 

Zastupitelstvo obce opět pozemky zkontroluje a rozešle opět výzvy. 

Č. j. 453/14 Pronájem areálu hřiště dne 26.7.2014  

Babický drak požádal o pronájem areálu hřiště dne 26.7.2014. 

Zastupitelstvo obce souhlasí.   

Č. j. 447/14 Dopis od paní Šuranské – ředitelky MŠ Babice 

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby k pohovoru byli přizváni všichni zájemci o práci 

v MŠ (provozní atd.). 

9)    Stavební pošta 

Č. j. 426/14 Ohlášení rekonstrukce plotu čp.23 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 429/14 Zahájení územního řízení- vrtaná studna par.č.297/12 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 428/14 Oznámení o průzkumném vrtu par.č.89/8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 449/14 Náhrada stávajícího plotu z pletiva za keramický čp.39 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

10)   Ostatní 

Dne 19.6. 2014 pořádala MASka Říčany turnaj v bowlingu pro  zastupitelé  obcí z našeho 

regionu. Za obec Babice se zúčastnili M. Kloubová a J. Chadraba. 

11) Kritérium pro přijímání žáků do MŠ 

      Paní starostka seznámila zastupitele s kritérii pro přijímání žáků do MŠ. 

12) Kronika 

Zastupitelé si do příštího zasedání připraví připomínky, co ještě do kroniky doplnit. 

13) Dohoda o zajištění školní docházky Obec Babice – MÚ Říčany 

Zřizovatel Základních škol v Říčanech poslal dohodu o zajištění školní docházky a 

poskytnutí finančního příspěvku. 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s dohodou a vyžádá si opět schůzku s zřizovatelem. 
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14) Smlouva o poskytnutí dotace MŠ Babice 

Do 30.6.2014 musí být na ROP odeslána ke kontrole Smlouva o poskytnutí dotace, finanční 

plán, rozpočet, kopie účtu zřízeného pro dotaci na MŠ. Zajistí paní starostka. 

Na příštím zasedání bude projednán návrh znění usnesení. 

15) Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet,s.r.o. 

 

16) Kupní smlouva  RWE GasNet,s.r.o. 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr prodeje plynárenského řadu firmě RWE GasNet,s.r.o. 

pro MŠ. 

Záměr bude schválen na příštím zasedání. 

  17)Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 7.7.2014 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:00 hodin 

ukončeno. 

 

 

 

V Babicích dne: 23.6. 2014 

Vyvěšeno dne:  30.6. 2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Kloubová Martina, Chadraba Jan 

Zapsala:    Hušová Hana 

 

Návrh usnesení č. 8/14/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene na pozemku par.č.366/1 , kde je uloženo plynárenské zařízení pro MŠ 

Hlasování: návrh usnesení č. 8/14/2014 byl přijat 6 hlasy ZO. 


