
Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne  8.6.2015 v 19:30 na OÚ Babice 

Zápis č. 9 

Přítomni:  

Haluza Karel, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Šebková Helena, Chadraba Jan, Havlová Marcela, Jež Miroslav  

Omluveni:  

Kloubová Martina, Kufner Daniel, Vrábelová Kateřina, Heřmanský Jan 

 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

 

Program:  

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

3) Otevírání obálek – výběrové řízení na dodavatele modernizace místních komunikací 

4) Dotace na zateplení budovy v ul. Ke Skále č.p. 76 

5) Oplocení kontejnerových stání 

6) Došlá pošta 

7) Stavební pošta 

8) Ostatní  

Souhlasí 7 členů ZO.  

 

1. Schválení zápisu ze  zasedání, uskutečněného dne 25.5.2015 

Hlasování: zápis schválen 7 hlasy ZO  

2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Navrženi: pí. Šebková, pí. Havlová 

Zapisovatel: pí. Marks 

Hlasování: návrh schválen 7 hlasy ZO 

3. Otevírání obálek – výběrové řízení na dodavatele modernizace místních komunikací 

Do výběrového řízení se přihlásily celkem tři firmy: Colas CZ a.s., Walco spol s r.o., BES s.r.o.  

Vítězem se stala firma BES s.r.o., která zvítězila nejnižší cenovou nabídkou dle zadávacích podmínek výzvy 

na rekonstrukci ve výši 2 194 392,69 Kč bez DPH.  



Návrh usnesení č. 1/9/2015: ZO vybralo firmu BES s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou dle zadávacích podmínek 

výzvy jako dodavatele na modernizaci místních komunikací – části ulice Topolové a ulice Sportovní.   

Hlasování pro návrh usnesení č. 1/9/2015: 7 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.  

Modernizace komunikací proběhne až v návaznosti na obdržení dotace z ROP Střední Čechy. 

4.  Dotace na zateplení budovy bývalé školy v ul. Ke Skále 76 

Obci byla schválena dotace na zateplení výše uvedené budovy fondem SFŽP. Vzhledem k časové tísni na 

rekonstrukci starosta prověří možnosti realizace stavby, zejména její časovou náročnost. Poté ZO 

rozhodne, zda se projekt zrealizuje, či nikoliv. 

5. Oplocení kontejnerových stání v lokalitách Babičky a K Lesu 

 Babičky – oplocení bude zaneseno do projektové dokumentace na výstavbu chodníků kolem ul. 

Starobabické  

 K Lesu – starosta poptá projektanta na předělání stávající projektové dokumentace tak, aby stání 

bylo co nejdále od oplocení přilehlého rodinného domu a ne tak finančně nákladné, jako v již 

existující PD.  

6.  Došlá pošta 

a) Nabídka projekčních prací na obnovu a výstavbu chodníků v obci 

Návrh usnesení č. 2/9/2015: ZO souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace na chybějící úseky 

na obnovu a výstavbu chodníků panu Ing. Křepinskému v částce 38 720,- Kč vč. DPH.  

Hlasování pro návrh usnesení č. 2/9/2015: 7 hlasů pro. Usnesení bylo přijato. 

Služba bude zahrnovat: přípravu mapových podkladů, rekognoskaci a fotodokumentaci stávajícího stavu, 

rešerži stávajících projektů a jejich posouzení z dopravního hlediska, návrh chybějících úseků chodníků vč. 

umístění přechodů a míst pro přecházení, odhad investičních nákladů pro jednotl. úseky, návrh postupu 

výstavby s ohledem na důležitost jednotlivých úseků.  

b) Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

Fy Ropid informovala obec o změně výpočtu ztrát z provozu linkové dopravy. ZO bere na vědomí. 

c) č.j. OUB/0198/2015 - Obec vs. manželé Mahovi – vjezdy do lesa z ul. Ke Hřišti 

Obec obdržela vyjádření ke spisu, který byl na posouzení u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor 

dopravy, na odvolání Ing. Mahy. Vyjádření Kraje: napadené rozhodnutí OÚ Babice se ruší a věc se vrací 

prvoinstančnímu orgánu k novému projednání. Obec předala celou záležitost právnímu zástupci a bude 

pokračovat v jednáních.    

d) stížnost na protrženou síť na hřišti 

Stížnost byla předána Sportovnímu výboru k dalšímu prošetření a návrhu řešení.  

e) č.j. OUB/195/2015 – podnět k umístění dopravních značek  



V současné chvíli probíhá pasportizace místních komunikací, která po kontrole Policií ČR napraví stav 

dopravního značení v obci.  

7. Stavební pošta 

Stavební pošta byla projednána stavebním výborem před samotným zasedáním zastupitelstva v souladu se 

základními pravidly stanovenými usnesením ZO dne 5.1.2015. 

a) č.j. OUB/0206/2015 – územní souhlas – plynovodní přípojka p.č. 84/162 

ZO bere na vědomí 

b) č.j. OUB/0205/2015 – společný souhlas – RD vč domov přípojek inž sítí p.č. 280/36 

ZO bere na vědomí 

c) č.j. OUB/0204/2015 – rozhodnutí o umístění stavby – RD vč domov příp inž sítí p.č. 238/100 a 
238/106 

ZO bere na vědomí 

d) č.j. OUB/0203/2015 – kolaudační souhlas – RD vč domov příp inž sítí, st.p. 784, p.č. 235/43 a 
235/56 

ZO bere na vědomí 

e) č.j. OUB/0202/2015 – kolaudační souhlas – stavební úpravy a přístavba rekreač domu č.e. 86 

ZO bere na vědomí 

f) č.j. OUB/0201/2015 – kolaudační souhlas – rekreační objekt – poz. st.p. 686, p.č. 99/4 

ZO bere na vědomí 

g) č.j. OUB/0200/2015 – kolaudační souhlas – RD vč domov příp inž sítí, st.p. 788, p.č. 238/102 a 
238/104 

ZO bere na vědomí 

h) č.j. OUB/0186/2015 – územní rozhodnutí – umístění stavby – Mukařovská ČOV 

ZO bere na vědomí 

i) č.j. OUB/0187/2015 – oznámení zahájení společ řízení – RD vč příp inž sítí – p.č. 84/162 

ZO bere na vědomí 

j) č.j. OUB/0196/2015 – rozhodnutí o umístění stavby – RD vč domov příp inž sítí p.č. 238/24, st.p. 626 

ZO bere na vědomí 

8. Ostatní 

a) č.j. OUB/0197/2015 - schůzka Odboru územního plánování v Říčanech o změně územního plánu 

Březí dne 22.7.2015 

Za obec se zúčastní p. Karel Haluza.  



b) deponie pro bioodpad a kovový odpad  

Do doby otevření prostor v ZEA Světice mohou občané využít pro výhoz bio a kovového odpadu nově umístěné 

kontejnery v prostoru kontejnerových stání na návsi. Kontejnery budou otevřeny každou sobotu a neděli 

v době 12-13 hod. U kontejnerů bude přítomen pracovník úřadu. Mimo tuto dobu budou na doporučení fy ASA 

uzamčeny.  

g) rekonstrukce zvoničky v Babičkách 

Vzhledem k množství rozpracovaných žádostí o dotaci a projektů z dotací ZO odkládá opravu zvoničky 

v Babičkách na další výzvu.  

h) Babický občasník – červen 2015 

Tisk BO proběhne v nákladu 500 ks v černo-bílé verzi s vazbou V1 za cenu  2.777,-Kč bez DPH. Barevná verze 

bude umístěna na webu obce.  

 

Vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:30 hod. ukončeno. 

Předpokládaný termín dalšího zasedání ZO:  22.06.2015, 19:30 hod. 

 

 

 

V Babicích dne: 8.6.2015 

Vyvěšeno dne:                                                                                    

 
Ověřovatelé zasedání:  Helena Šebková, Marcela Havlová 

Zapsala: Marcela Marks 

 

          

 

 

 Jan Chadraba      

         starosta obce 

 

 


