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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 15.9. 2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 21 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Volenec David, Jež Miroslav, Haluza Karel, Kloubová Martina, 

Chadraba Jan, Heřmanský Jan, Sladký Daniel 

 

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

 

Nepřítomni:   Gahura Jan, Hušová Hana, Rathouský Pavel 

 

Program: 

1)Schválení zápisu z minulého zasedání 

2)Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

3)Shrnutí stavu MŠ, Obchodní rejstřík atd. - p. Šuranská ředitelka MŠ  

4)Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Babice za rok 2014 

5)Došlá pošta 

6)Stavební pošta 

7)Ostatní 

 

Program schválen 8 hlasy ZO. 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Sladký Daniel, Jež Miroslav 

Zapisovatel: Martina Kloubová 

Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  

 

3) Školka 

      

Paní starostka připraví podklady pro smlouvy pro okolní obce na úhradu neinvestičních 

nákladů. 

Paní ředitelka předloží požadavek na příspěvek obce nepedagogickým pracovníkům a pošle 

na obec. 

Hřiště – stále není předáno zahradnickou firmou, po předání hřiště bude školka informovat o 

návštěvním řádu. 

Paní ředitelka bude informovat o stavu školky. 

MŠ je zapsaná v katastru nemovitostí. 
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4) Zápis z dílčího přezkoumání 

 ZO dostalo k dispozici zápis z přezkoumání hospodaření obce – bude projednáno 29.10.  

2014. 

 

5) Došlá pošta 

Č. j. 669/14 dopis Ing. Mahala 

ZO souhlasí s umožněním vjezdu 15x ročně za dodržení podmínek specifikovaných v dopise 

panu Mahovi. 

Č. j. 668/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na parcelu  

65-1 ZO souhlasí. 

Č. j. 667/14 Konání brigády Babický drak - realizace lesoparku 

 Oznámení o konání brigády. Správce hřiště se vyjádří ohledně možnosti využití objektu 

šaten. Je možné použít přívod elektřiny z mateřské školy po domluvě s MŠ. 

Č. j. 665/14 Žádost o vyjádření ke stavbě RD 

ZO nemá námitek za dodržení stavebního zákona a územního plánu. 

 Č. j. 664/14 Zděná přístavba ZŠ Mukařov 

Obec Mukařov zaslala žádost součinnost s vytvořením Svazkové školy. ZO bere na vědomí. 

č. j. 648/14 grant Města z jiného těsta 

ZO bere na vědomí. 

č. j. 649/14 vyjádření výstavba čekárny 

Termín dodání je posunut po 31.10. 

č. j. 650/14 meziobecní spolupráce 

ZO dostalo informaci o možnosti meziobecní spolupráce. 

ZO navrhuje tyto témata: doprava, obecní policie, školství. 

č. j. 661/14 žádost o koupi 84-188, 84-155 

Cena i záměr byly odsouhlaseny 21.3. 2011. P. Starostka bude kontaktovat ohledně bližších 

informací. 

č. j. 662/14 oznámení o konání soukromé oslavy Hana Hušová 

ZO bere na vědomí. 

 

    4)Stavební pošta 

         Č. j. 652/14 Průzkumný hydrogeologický vrt na pozemku par.č.238/30, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 653/14 Průzkumný hydrogeologický vrt na pozemku par.č.238/53, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 654/14 Kolaudační souhlas k RD na parcele 74-33.  

Zastupitelstvo bere na vědomí 

Č. j. 655/14 souhlas s užíváním stavby na poz. 238-1, 

Zastupitelstvo bere na vědomí 
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Č. j. 656/14 Oznámení o zahájení územního řízení na vrtanou studnu 84-119 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 657/14 Souhlas s užíváním stavby vedení KNN pro parcelu 265-3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  

Č. j. 658/14 Dodatečné povolení stavby na poz. 804-1 v KU Tehovec, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 660/14 Návrh umístění RD – žádost o stanovisko k výstavbě RD – 235-42,235-55 

Zastupitelstvo obce nemá námitek. 

Č. j. 627/14 Dodání dokumentace 

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou přístavbou na poz. č. 297-12. 

 

5)Ostatní 

 Klíče od MŠ – p. Chadrabová předá 1 set klíčů. 

 Nacenění začištění oken v budově školy – cena 2100- ks. 

Plot u školky, dokončení vysypání cest, odklizení hlíny – poptáme pana správce ohledně 

kontroly uzavření areálu. P. Starostka pozve k jednání. 

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, vybraný 

dodavatel 

 Prověřit žádost o instalaci 

silničního zrcadla 

p. starostka trvá 

 Oznámení o řezání stromů p. starostka, hasiči trvá 

 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 Plot postaven 

 Instalace dopravních značek 

k mateřské škole 

p. starostka zaslána žádost, p. 

Starostka si vyžádá 

osobně vyjádření 

 
Uzavřít smlouvu s IVK a 

Mateřskou školou Babice  
p. starostka trvá 

 Nacenění začištění oken ve 

škole 

p. Rathouský Hotovo, 

projednáno 15.9. 
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2014 

 
Oprava a dokončení plotu k čističce 

odpadních vod – necháme nacenit 

společně s plotem u mš a deponie.  

P. Jež zaměří. 

 

trvá 

 Zapojení kuchyně plus světlo, 

příprava pro pračku 

p. Jež hotovo 

 Neposekané pozemky – 

nahlášené obeslat výzvu 

majitelům. 

p. starostka  

 Zdravotní řez lípy na návsi p. starostka trvá 

 

 Dodatek – prodloužení termínu dodávky na výstavbu chodníků 

 

 JUDr. Telen – ZO souhlasí s výpisem úkonů provedených ve prospěch obce. 

 Osnova Občasníku – dodání článků dle osnovy do konce září. Tisk druhá polovina 

října. Odp. Osoba – M. Kloubová 

 Volební komise pro komunální volby - paní Ministrová - termín o konání, kdy a kde 

probíhá školení obdržela  

Členové: p. Skála, p. Sladký / předseda/, p. Ministr, pí. Ježová, pí. Chadrabová 

    

6)Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 29.9.2014 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:15 hodin 

ukončeno. 

 

 

V Babicích dne: 15.9. 2014 

Vyvěšeno dne:  23.9. 2014 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

Ověřovatelé zasedání:  Sladký Daniel, Jež Miroslav 

Zapsala:    Kloubová Martina 

Návrh usnesení č. 1/21/2014 ZO souhlasí s uzavřením dodatku k SOD na výstavbu 

chodníků.  

Hlasování: 8 pro. 

 

Hlasování: návrh usnesení č. 12/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  


