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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 29.9.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 22 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Hušová Hana, Jež Miroslav, Haluza Karel, Kloubová Martina, 

Chadraba Jan, Rathouský Pavel, Heřmanský Jan, Sladký Daniel 

 

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

 

Omluveni:      Volenec David 

 

Nepřítomni: Gahura Jan 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Došlá pošta 

4) Stavební pošta 

5) Kontrola úkolů 

6) 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: Haluza Karel, Kloubová Martina 

Zapisovatel: Hušová Hana 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  

 

3) Došlá pošta 

      

Č. j. 701/14 Návrh prací v areálu SK Babice  

Pan Boček přinesl seznam prací. 

Paní starostka pozve na OÚ pana Bočka a pana Ministra, kde se domluví a písemně potvrdí, 

jaké práce se budou na fotbalovém hřišti provádět. 

Č. j. 702/14 Přebírací místa ČSÚ pro volby do zastupitelstev obcí 

         Předáno předsedovi volební komise panu Sladkému. 

Č. j. 697/14 Ukončení reklamace č.8214068626 

Firma eProton neuznala reklamaci na Alarm. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 695/14 Smlouvy s Open Gate 

Smlouvy s OG byly pro školní rok 2014/15 podepsány. 
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Informace o provozní době knihovny a bazénu jsou umístěny na stránkách OÚ.  

Č. j. 694/14 Používání příjezdové cesty  

Paní starostka pošle informace k používání cesty k pozemku. 

Č. j. 687/14 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti  

Č. j. 681/14 Replika 

K těmto dopisům vypracuje odpověď JUDr. Telen. 

Č. j. 688/14 Přehled o činnosti mateřské školy 

Paní starostka si od paní ředitelky vyžádá písemný přehled o činnosti MŠ. 

Č. j. 689/14 Dotaz na vydané povolení pro vjezd těžkých nákladních vozidel 

Paní starostka vyzve majitele pozemku k vysvětlení této situace. 

Č. j. 699/14 Referenční dopis – Mateřská škola Babice 

Referenční dopis bude paní starostkou podepsán a odeslán. 

Č. j. 700/14 Kupní smlouva na pozemky 84/188 + 84/187 

Zastupitelstvo obce se společnou koupí souhlasí, ale poplatky /daň z nemovitosti apod./ 

si majitelé zaplatí sami. 

Č. j. 690/14 Usnesení rady města Říčany  

Zastupitelstvo obce pověřuje paní starostku, aby poslala nesouhlasné stanovisko. 

Č. j. 691/14 Nevhodné umístění pneumatik u plotu v ulici Topolová 

Zastupitelé obce pan Jež a Rathouský se sejdou s majitelem, který tam tyto pneumatiky 

umístil a domluví se na jejich odstranění a navrhnou jiné řešení. 

Č. j. 692/14 Babický lesopark – předání 

Paní starostka projedná s paní účetní správný postup, jak bude lesopark předán. 

Č. j. 70714 Žádost o projednání požadavků Mateřské školy 

 

- Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem prostor MŠ organizaci Babický drak. 

S touto organizací MŠ uzavře Smlouvu o pronájmu a pod hlavičkou Babického draka budou 

organizovány zájmové kroužky i jiné společenské akce. Důvod je, aby se mohly účastnit i 

děti, které nenavštěvují MŠ Dráček. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu dodavatele stravy. 

Od 29.9. jídlo dodává firma Almed ze Švorce, která nabídla výhodnější podmínky. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí prodloužení pobytu dítěte v MŠ do 18:00 hod. 

Č. j. 708/14 Žádost o zaslání finančních prostředků zřizovatele na provoz MŠ 

Paní starostka s paní účetní zkontrolují finanční prostředky na provoz. 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Návrh usnesení č. 1/22/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí navýšit částku na dorovnání 

platového ohodnocení nepedagogických pracovníků ve výši 5 000,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/22/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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Č. j. 706/14 Stanovení mzdového výměru pro ředitelku Mateřské školy Dráček 

Paní starostka informovala zastupitele o výši příplatku za vedení MŠ 

 

 - Prodloužení čerpání úvěru 

Návrh usnesení: ZO schvaluje prodloužení čerpání úvěru na mateřskou školu do 31.10.2014. 

Ostatní podmínky zůstávají stejné. 

Hlasování: Návrh usnesení č. 2/22/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 

 

    4)Stavební pošta 

         Č. j. 679/14 Oznámení o zahájení územního řízení studna vrtaná parc.č.89/8, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 678/14 Souhlas s užíváním stavby - studna vrtaná č.p.347.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 680/14 Změna stavby před jejím dokončením – povolení prodloužení lhůty výstavby, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 685/14 Žádost o umístění stavby na parc.č.235/13 

Zastupitelstvo obce požaduje doplnění dokumentace /jímku na dešťovou vodu, požadovaná 

vzdálenost od komunikace apod../ 

 

5)Kontrola úkolů 

datum popis odpovědný Stav 

29.9. Zdravotní řez lípy na návsi p.starostka hotovo 

 Instalace dopravní značky na výjezd z ulice Za 

Zrcadlem na Starobabickou 

p.staroska poptá 

 Prověřit žádost o instalaci silničního zrcadla p. starostka hotovo 

 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 

hotovo 

 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 hotovo 

 Nacenění začištění oken ve škole p. Rathouský hotovo 
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Zdravotní řez lípy na návsi. 

Paní starostka poptala firmu pana Štěpána, cena bude 26 000,- Kč 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

 

6)Ostatní 

 

        U obecní studny v Babičkách je prasklá obruč. 

        Zastupitel obce pan Jež se na to podívá a navrhne opatření. 

 

 

 

 

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

ukončeno. 

 

 

 

V Babicích dne: 29.9. 2014 

Vyvěšeno dne:   6.10.2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Haluza Karel, Kloubová Martina 

Zapsala:    Hušová Hana 

 

 
Oprava a dokončení plotu k čističce odpadních 

vod – necháme nacenit společně s plotem u mš 

a deponie.  

p. Jež -

35metrů a 

nutnost 

vysekání 

Hotovo 

 

 Zapojení kuchyně plus světlo, příprava pro 

pračku 

p. Jež hotovo 

 Neposekané pozemky – nahlášené obeslat 

výzvu majitelům. 

p. starostka hotovo 


