
 

1 

 

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 25.8.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 19 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Hušová Hana, Volenec David, Jež Miroslav, Sladký Daniel, Haluza 

Karel, Kloubová Martina, Chadraba Jan 

 

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

 

Omluveni:  Heřmanský Jan, Gahura Jan, Rathouský Pavel 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Výběr dodavatele na výstavbu chodníku 

4) Došlá pošta 

5) Stavební pošta 

6) Kontrola úkolů 

7) Ostatní 

 

Program schválen 8 hlasy ZO. 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Kloubová Martina, Haluza Karel 

Zapisovatel: Hušová Hana 

Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  

 

3) Výběr dodavatele na výstavbu chodníků 

     Na OÚ byly dodány dvě nabídky. 

     1/ J.T.L. – stavební společnost, Jesenice  - cena 881 170,- Kč včetně DPH 

     2/ COMMATEL – Uher s.r.o., Praha 4  -   cena 991 993,58,-Kč včetně DPH 

 
 

    4)Došlá pošta 

    Č. j. 620/14 Žádost firmy .A.S.A o prořezání cesty 

SDH cestu prořeže. 

   Č. j. 607/14 Zápis z místního šetření za účelem prověření autobusové zastávky 

Po prověření všech možností v umístění zastávky na silnici č.III/10174 (Starobabická) u 

křižovatky s místními komunikacemi Černohorská a Studentská, bylo konstatováno, že 

Návrh usnesení č. 1/19/2014: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje jako nejvhodnější 

nabídku na výstavbu chodníků firmu J.L.T. – stavební společnost. Jesenice 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/19/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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zřízení v současné době zde není možné. 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí.   

Č. j. 616/14 Úprava  šaten na hřišti 

Paní starostka pozve pana Ministra na další zasedání. 

Č. j. 612/14 Pozvánka na školení pro členy komise voleb do zastupitelstva obcí. 

Komise bude složena z 5 členů + zapisovatele. 

Č. j. 618/14 Oznámení o konání akce  

Dne 30.8. se koná slavnostní otevření školky. 

Od 12:00 do 18:00 bude uzavřena komunikace Ke hřišti – část od kabin k lesu 

Č. j. 617/14 Nabídka  firmy WEMASPOL na autobusovou zastávku . 

 

          Č. j. 600/14 Pronájem hřiště pro rugby 

SK Babice žádá o pronájem hřiště pro tréninky dětských týmů. 

Podzimní část sezóny :každé úterý a čtvrtek od 15:30 do 17:30 

Dále žádá o pronájem hřiště a šaten na 5.10.2014,kdy se uskuteční regionální turnaj 

ragbyových přípravek do 9 let. 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

5) Stavební 

Č. j. 591/14 Zahájení řízení studna vrtaná na pozemku parc. č.297/12, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 598/14 Zahájení řízení studna vrtaná na pozemku parc.č.95/40 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 552/14 Rozhodnutí o umístění stavby kanceláře a šatny na pozemku parc.č.93/2, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 597/14 Usnesení zastavení řízení na stavbu na pozemku parc.č.93/2 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 601/14 Společný souhlas se stavbou reklamní tabule na pozemku parc.č.74/24 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 605/14 Společný souhlas se stavbou RD na pozemku parc.č.297/8, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č. 2/19/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s cenou zastávky 24 800,-Kč 

+ 21% DPH  

Hlasování: návrh usnesení č. 2/19/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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6)   Kontrola úkolů 

 

datum popis odpovědný Stav 

11.8. 2014 OÚ dá na web oznámení občanům ohledně 

krádeže. 

p. starostka hotovo 

 poptat ještě jiné dodavatele na stavbu 

autobusové zastávky 

p. starostka hotovo 

 Prověřit žádost o instalaci silničního zrcadla p. starostka v jednání 

 Oznámení o řezání stromů p. starostka, 

hasiči 

hotovo 

 Předat p. Šuranské kontakt na správce hřiště p. Kloubová hotovo 

 připravit podklady pro vyhlášení výběrového 

řízení pro instalaci plotu u mateřské školy, 

deponie, čističky 

p. 

Heřmanský 

paní 

starostka 

poptá 

Vintex 

 Instalace dopravních značek k mateřské škole p. starostka trvá 

 
paní starostka oznámí IVK  informaci o 

kolaudaci MŠ ,předá IVK podklady a IVK 

připraví Smlouvu 

p. starostka v jednání 

 Nacenění začištění oken ve škole p. Rathouský v jednání 

 
Oprava a dokončení plotu k čističce odpadních 

vod – necháme nacenit společně s plotem u mš 

a deponie.  

p. Jež zaměří. 

 

v jednání 

 Zapojení kuchyně plus světlo, příprava pro 

pračku 

p. Jež trvá 

 Neposekané pozemky – nahlášené obeslat 

výzvu majitelům. 

p. starostka hotovo 

 

7)   Ostatní 

 SDH Babice má možnost odkoupit od SDH Doubek hasičský vůz. 

Cena je 50 000,- Kč. Část peněz by bylo použito z finančního daru, který SDH Babice dostalo 

od Metrostavu tj. 30 000,-Kč a 20 000,- Kč by přispěl OÚ Babice 

 

   Mateřská škola – stanovená cena školného. 

Návrh usnesení č. 3/19/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 20 000,-Kč 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/19/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Nedostatečné zabezpečení houpačky umístěné v lesoparku a nebezpečí úrazu o hraniční 

kámen. 

Paní starostka upozornila na nedostatečné zabezpečení. 

Paní Kloubová na tento problém upozorní pana Gureckého,  aby co nejdříve  byla houpačka 

lépe a bezpečně zajištěna a společně zařídí zabezpečení okolo hraničního kamene. 

 

8)Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 1.9.2014 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:00 hodin 

ukončeno. 

 

 

 

V Babicích dne: 27.8. 2014 

Vyvěšeno dne:    1.9. 2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Kloubová Martina, Haluza Karel 

Zapsala:    Hušová Hana 

 

Návrh usnesení č. 4/19/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s cenou za školné 1 400,-Kč 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/19/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 


