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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 1.9.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 20 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

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

Kloubová Martina, Chadraba Jan, Rathouský Pavel, Heřmanský Jan 

 

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

 

Nepřítomni:   Gahura Jan, Sladký Daniel 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Došlá pošta 

4) Stavební pošta 

5) Ostatní 

 

Program schválen 9 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Volenec David, Heřmanský Jan 

Zapisovatel: Hušová Hana 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  

 

3) Došlá pošta 

     Č. j. 626/14 Žádost BD o příspěvek na divadelní představení 

Spolek Babický drak požádal o finanční příspěvek ve výši 6 400,- Kč na divadelní 

představení pro děti, které se bude konat 22.11.2014 v divadle Open Gate. 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 609/14 + 611/14 Limitovaný vjezd na lesní pozemky 

Ing.Petr Maha i.s.JUDr.Jaroslav Jenerál zaslal nesouhlasné stanovisko k našemu požadavku. 

Zastupitelstvo obce projedná na příštím zasedání. 

Č. j. 625/14 Kontrola lesoparku 

Paní starostka navrhla provádět kontrolní den čtvrtletně. Kontroly by se měl zúčastnit 

starosta obce, lesní hospodář a autor projektu. 

Zastupitelé obce souhlasí.  

Č. j. 616/14 Úprava šaten na hřišti 

Pan Ministr se dostavil na OÚ a slíbil, že úprava šaten bude do konce září hotová. 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí.   
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Č. j. 631/14 Dopravní značení – Babice-komunikace Ke Hřišti 

Zastupitelé obce nesouhlasí se stanovením místní úpravy silničního provozu MÚ Říčany, 

paní starostka a pan Heřmanský toto projednají na odboru dopravy MÚ Říčany. 

Č. j. 640/14 I V K Group – odběrné místo MŠ  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že odběratelem a zároveň plátcem bude MŠ. 

Č. j. 636/14 Nabídka firmy HBStav s.r.o. na oplocení hřiště Babice 

  

Č. j. 641/14 Projekt s názvem Dětská radost v srdci obce 

Správní rada Nadace ČEZ nevyhověla žádosti. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

    4)Stavební pošta 

         Č. j. 628/14 Průzkumný hydrogeologický vrt na pozemku par.č.226/17, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 615/14 Dotaz před zakoupením pozemku.  

Zastupitelstvo obce nemá námitek s pozemky 235/39+235/53 a 65/14 za dodržení podmínek 

ÚP a stavebního zákona. 

Na pozemku 65/27 + 65/33 výstavbu nedoporučujeme – zde není komunikace. 

Č. j. 645/14 Nespokojenost se schvalováním staveb a další připomínky týkající se stavebního 

výboru, 

Vzhledem obsáhlé stížnosti a doručení dne 1.9.,odpověď připraví pan Heřmanský spolu 

s paní starostkou. 

Č. j. 642/14 Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad- povolení par.č.297/12 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 637/14 Dotaz před zakoupením pozemku 

Zastupitelstvo obce nemá námitek za dodržení podmínek ÚP a stavebního zákona.  

Č. j. 647/14 Oplocení pozemku parcela č.95/104, 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 639/14 Žádost o zřízení čistírny odpadních vod na pozemku č.226/17 

Zastupitelstvo obce požaduje předložit dokumentaci, ke které se vyjádří. 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č. 1/20/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s cenou oplocení 55 126,- 

Kč včetně DPH a také souhlasí s umístění reklamy  SK Babice – nábor nových členů do 

Rugby oddílu na plot u fotbalového hřiště. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/20/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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5)Ostatní 

Paní starostka zastupitele informovala o počtu přijetých dětí do MŠ. 

Byly přijaty i děti, které nejsou z Babic, proto bude připravena kalkulace na výpočet 

neinvestičních nákladů a předány příslušným obecním úřadům. 

 

Dne 30.8. byla slavnostně otevřena MŠ a na tuto akci si zastupitelé dopředu zamluvily 

fotbalové hřiště . 

Bohužel v tu samou dobu zde pořádali i fotbalisti Sokol Babice svojí akci, kterou ale neměli 

nahlášenou. 

Do budoucna by se toto nemělo stávat, aby se prolínali dvě akce.  

    

6)Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 15.9.2014 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:  1.9. 2014 

Vyvěšeno dne:   8.9. 2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Volenec David, Heřmanský Jan 

Zapsala:    Hušová Hana 

 


