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Zápis z ustavujícího zasedání ZO Babice konaného dne 10.11.2014 na Obecním 

úřadě v Babicích -  zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod. 

 
Zastupitelstvo bylo svoláno starostkou obce pí. Ivou Kačírkovou. 

 

Stručné zhodnocení komunálních voleb konaných dne 10.-11.10.2014. 

Do zastupitelstva obce kandidovaly dvě volební strany: 

Volební strana č. 1 – Společně pro Babice. 

Volební strana č. 2 – Doma v Babicích. 

 

Volební strana č. 1 obdržela 4 mandáty 

Volební strana č. 2 obdržela 7 mandátů. 

 

Předsedající zasedání pí. Iva Kačírková: 

Předsedající konstatuje, že zasedání bylo řádně svoláno, nebyl podán žádný návrh na neplatnost 

voleb. A zastupitelé dle prezence – viz. Příloha č. 1 jsou usnášení schopni. 

Dále přítomni: Josef Rozsíval, Jana Švandová, Renata Kuprová 

 

Navržený program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (dle zákona o obcích) 

2) Složení slibů členů nově zvoleného zastupitelstva obce Babice 

3) Schválení programu    

4) Volba starosty a místostarosty 

a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněné 

c) Volba starosty 

d) Volba místostarosty 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) Volba předsedy finančního výboru 

c) Volba předsedy kontrolního výboru 

d) Volba členů finančního výboru 

e) Volba členů kontrolního výboru  

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 7) Diskuze 

 

Byly podány návrhy na doplnění programu o další 3 body: 

8) Návrh a schválení předsedů dalších výborů a komisí, případně jejich členů 

9) Informace o stavu výstavby chodníků v lokalitě Babice, Babičky 

10) Informace o právní pomoci JUDr. Thelena ve stavu řízení odstranění pevné překážky 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání – Usnesení č. 1/23/2014. 

Předsedající navrhl ověřovatele: Rathouský Pavel, Jež Miroslav 

a jako zapisovatele: Marks Marcela. 

Hlasování: pro 11 -  proti 0 - zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 1/23/2014 určuje ověřovatele zasedání Pavla Rathouského a Miroslava 

Ježe a jako zapisovatele Marcelu Marks. 
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2. Složení slibu: předsedající vyzval přítomné zastupitele obce ke složení slibu – viz Příloha 

č. 2. 

Všichni zastupitelé slib složili a podepsali. 

 

3. Schválení programu  - Usnesení č. 2/23/2014. 

Hlasování o programu: pro 11 –  proti 0 - zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 2/23/2014 – program byl schválen. 

 

 

4. Volba starosty a místostarosty   

 

a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty - Usnesení č. 3/23/2014. 

Předsedající navrhuje provést volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 3/23/2014  - veřejné hlasování bylo schváleno. 

 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněné – 

Usnesení č. 4/23/2014.                                                                                                           

Předsedající navrhla, aby funkce starosty byla vykonávána ve smyslu § 71 zákona o 

obcích. Návrh usnesení: zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon starosty bude člen 

zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.  

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/23/2014 - bylo schváleno 

 

c) Volba starosty – Usnesení č. 5/23/2014 

Předsedající vyzval členy zast. obce k podání návrhu na volbu starosty. 

Navržen David Volenec. 

Návrh usnesení č. 5/23/2014: zastupitelstvo obce volí starostu obce Babice. 

Hlasování: pro 7 - proti 2 – zdrželi se 2 

 

Usnesení č. 5/23/2014 - bylo schváleno a starostou obce se stává David Volenec. 

 

d) Volba místostarosty – Usnesení č. 6/23/2014 

Navržena Marcela Marks. 

Návrh usnesení č. 6/23/20014: zastupitelstvo obce volí místostarostu obce Babice. 

Hlasování: pro 7 - proti 0 –  zdrželi se 4 

 

Usnesení č. 6/23/2014 - bylo schváleno a místostarostkou obce se stává Marcela 

Marks. 

 

5. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru. 

 

a) Určení počtu členů Finančního a Kontrolního výboru. Počet členů výboru musí být lichý a 

musejí být minimálně tříčlenné. 

 

b) Volba předsedy Finančního výboru – Usnesení č. 7/23/2014. 

Navržena Marcela Havlová. 

Hlasování: pro 11 - proti 0 – zdrželi se 0 
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Usnesení č. 7/23/2014  - bylo schváleno, předsedkyní Finančního výboru se stává 

Marcela Havlová. 

  

c) Volba předsedy Kontrolního výboru – Usnesení č. 8/23/2014. 

Navržena Iveta Košťálová 

Hlasování: pro 11 - proti 0 – zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 8/23/2014 - bylo schváleno, předsedkyní Kontrolního výboru se stává Iveta 

Košťálová. 

 

d) Volba členů Finančního výboru – odloženo na další schůzi zastupitelstva. 

e) Volba členů Kontrolního výboru – Martina Kloubová a Jan Heřmanský. 

 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce 

Návrh usnesení č. 9/23/2014: 

Původní návrh předsedajícího, aby byla neuvolněným členům zast. obce odměna 

poskytnuta v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

 

Hlasování: pro 7- proti 1 – zdrželi se 3 

 

Usnesení č. 9/23/2014 - bylo schváleno. 

 

7. Diskuze – přesunuta na konec zasedání za další body 

 

8. Návrh a schválení předsedů dalších výborů a komisí, případně jejich členů 

a. Návrh usnesení č. 10/23/2014 – volba předsedy pořádkové komise. 

Navržen Pavel Rathouský. 

Hlasování: pro 11 - proti 0 –  zdrželi se 0  

 

Usnesení č. 10/23/2014 - bylo schváleno, předsedou pořádkové komise se stává Pavel 

Rathouský. 

 

b. Návrh usnesení č. 11/23/2014 – volba předsedy technické komise. 

Navržen Miroslav Jež. 

Hlasování: pro 11 - proti 0 –  zdrželi se 0  

 

Usnesení č. 11/23/2014 - bylo schváleno, předsedou technické komise se stává 

Miroslav Jež.  
 

c. Návrh usnesení č. 12/23/2014 – volba předsedy stavebního výboru. 

Navržen Karel Haluza. 

Hlasování: pro 11 - proti 0 – zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 12/23/2014 - bylo schváleno, předsedou stavebního výboru se stává Karel 

Haluza.  
 

Volba členů stavebního výboru: Josef Rozsíval, Jan Chadraba, Jan Heřmanský 

  

d. Návrh usnesení č. 13/23/2014 – volba předsedy výboru životního prostředí a sportu. 

Navržen Daniel Kufner. 

Hlasování: pro 11 - proti 0 –  zdrželi se 0 
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Usnesení č. 13/23/2014 - bylo schváleno, předsedou výboru životního prostředí a 

sportu se stává Daniel Kufner. 
 

Volba členů výboru životního prostředí a sportu: odloženo na další zasedání. 

 

e. Návrh usnesení č. 14/23/2014 – volba předsedy kulturního a sociálního výboru. 

Navržena Martina Kloubová. 

Hlasování: pro 11 - proti 0 –  zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 14/23/2014 nebylo schváleno z důvodu odmítnutí funkce navrženou 

kandidátkou. 

  

9. Informace o stavu výstavby chodníků v lokalitě Babice, Babičky. 

 

Jan Heřmanský informoval o současném stavu výstavby chodníků směrem na Doubek. 

Výstavba musela být pozastavena z důvodů kolize se starými inženýrskými sítěmi. 

Zastupitelstvo se shodlo na pozastavení výstavby v této lokalitě a na dalších zasedáních 

podnikne konkrétní kroky k řešení této situace. 

 

10. Informace o právní pomoci JUDr. Thelena ve stavu řízení odstranění pevné překážky. 

 

Jan Heřmanský informoval o dalším postupu ve věci Žádosti o odstranění pevné překážky 

u vjezdu do lesa z ulice Ke Hřišti a poukázal na nutnost odeslání pozvánky k ústnímu 

jednání ve věci Opatření proti nečinnosti ve stanovené lhůtě. Zastupitelstvo se shodlo 

v nutnosti pokračovat v daném jednání a pověřilo starostu k dalšímu jednání ve spolupráci 

s JUDr. Thelenem. O výsledku bude zastupitelstvo informováno na dalším zasedání.  

 

11. Návrat k bodu č. 7 – Diskuse 

 

V diskusi byly zmíněny následující připomínky: 

a. Stížnost pana Homoly na opakovaně zničené retardéry v ul. Ke Skále. Tato 

záležitost bude řešena na dalších schůzích zastupitelstva. 

b. Návrh na změnu periodicity schůzí zastupitelstva, ze dvou na každé tři týdny. 

Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že pokud nebude tato periodicita vyhovující, bude 

svoláno mimořádné zasedání, popř. bude opět změněna na původní.  

c. Martina Kloubová oznámila jménem Kulturního výboru, že již nadále nebude 

pokračovat v agendě spojené s blahopřáním seniorům v jejich životních jubileích.  

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné připomínky ani dotazy bylo zasedání ve 21 hod ukončeno. 

 

 

V Babicích dne: 10.11.2014 

Vyvěšeno dne:  18.11.2014                                                                

 

 Volenec David 

                                                                                                                               starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání: Pavel Rathouský, Miroslav Jež  

Zapsala: Marcela Marks  


