
Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne  16.2.2015 v 19:30 na OÚ Babice 

Zápis č. 3 

Přítomni:  
Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Volenec David, Jež Miroslav, Heřmanský Jan, 
Kufner Daniel, Chadraba Jan, Havlová Marcela 
 
Omluveni: Košťálová Iveta 

 
Hosté: cca 8 občanů Babic 
 
Program: 
1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 
3) Došlá pošta  
4) Opravy komunikací a projekty chodníků 
5) Ukazatele rychlosti při vjezdu do obce 
6) Úpravy kontejnerových stání 
7) Vyhodnocení připomínek k posílení linky 364 
8) Schválení odměn za služby obci 
9) Seznámení s výsledky inventarizace 
10) Občasník 
11) Stavební pošta 
12) Ostatní 
Program byl upraven na základě chybějících podkladů k bodům 6, 7, 8, 10 

 
1. Schválení zápisu z minulého zasedání 

Hlasování: zápis schválen 9 hlasy ZO, 1 se zdržel.  

2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Navrženi: J. Chadraba, D. Kufner 

Zapisovatel: Marks Marcela 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO 

3. Došlá pošta  

 Č.j. 42/15 – žádost o vyjádření k dopravní nehodě 

ZO nevydalo povolení k umístění reklamní cedule, neb se jedná o nosič, který není pevně spojený se zemí a 
na ten se povolení nevztahuje.  

Pořádková komise nicméně zkontroluje její umístění (zda nezasahuje do chodníku) a doporučí její 
připevnění na řetěz.  

 Dopravní značení v ulici K Lesu (zákaz vjezdu těžkotonážních vozidel) 

Obec požádá o dopravní značení Policii ČR. 

 Žádost o zajištění vyšší bezpečnosti MŠ Dráček 

Dočasná pí. ředitelka podala návrh na oplocení před hlavním vchodem a dále používání elektronických čipů 
pro vstupy.  



J. Chadraba zjistí cenové kalkulace na kompletní realizaci (oplocení, přenesení tabla se zvonky, čipů), ZO 
poté rozhodne o instalaci. 

 Školení první pomoci dětí v MŠ 

Určeno pro pedagogické pracovníky MŠ a obecní spolky.   

 Žádost o dokončení výstavby ulice Honzíkova 

16 obyvatel ulice Honzíkova podepsalo příslib příspěvku 25 000,- Kč na dokončení výše zmíněné 
komunikace. Vybraná suma by měla sloužit jako příspěvek k celkové částce a urychlit tak dostavbu 
komunikace.  

Návrh usnesení č. 1/3/2015: ZO vyhlašuje záměr k projektu na dokončení ulic Honzíkova a Kruhová. 

Hlasování pro návrh usnesení č. 1/3/2015: 10 hlasů pro. 

 Poplatek za odpad – žádost o prominutí 

Poplatek nelze na základě platné vyhlášky pro rok 2015 prominout. ZO si dává za úkol začít s přípravou 
novelizace této vyhlášky. 

 Stížnost na napadení psa 

Pořádková komise zajistí u majitelů psa nápravu.  

 Žádost o odstranění pařezu z chodníku 

Návrh usnesení č. 2/3/2015: ZO souhlasí s odstraněním pařezu z chodníku na návsi a pověřuje starostu 

poptáním ceny.  

Hlasování pro návrh usnesení č. 2/3/2015: 10 hlasů pro. 

 Žádost o umístění reklamy na sloup VO 

Návrh usnesení č. 3/3/2015: ZO souhlasí s umístěním reklamy kavárny Stará škola na sloup VO 

zpoplatněné cenou dle obecní vyhlášky.  

Hlasování pro návrh usnesení č. 3/3/2015: 10 hlasů pro. 

 Žádost o pronájem a rekonstrukci prostor v budově Ke Skále č.p. 76 

Návrh usnesení č. 4/3/2015: ZO vyhlašuje záměr obce pronajmout místnost v budově Ke Skále č.p. 76 

k využití pro volnočasové aktivity.  Podmínkou je investice min. 100 tis. Kč ze strany nájemce na 

rekonstrukci prostoru.   

Hlasování pro návrh usnesení č. 4/3/2015: 10 hlasů pro. 

ZO připraví rozsah prací pro poptávky firem. 

 Žádosti spolků o finanční příspěvek – karneval 6000 a hasičský ples 1000. 

Návrh usnesení č. 5/3/2015: ZO schvaluje finanční příspěvky na následující akce a spolky ve výši: 

Babický drak – karneval – 6 000 Kč 

SDH Babice – hasičský ples – 1 000 Kč 

 Hlasování pro návrh usnesení č. 5/3/2015: 10 hlasů pro. 

 

4. Opravy komunikací a projekty chodníků 



 Projekty chodníků - odloženo na příští ZO. 

Návrh usnesení č. 6/3/2015: ZO schvaluje opravu následujících komunikací: Honzíkova, Sportovní, 

Topolová, Kruhová, Ke Skále a Ke Koblasovně. 

Hlasování pro návrh usnesení č. 6/3/2015: 10 hlasů pro. 

 
5. Ukazatele rychlosti při vjezdu do obce 

Starosta zjistí možnosti dotace na ukazatele rychlosti či jiná rychlostní opatření.  
 
M. Kloubová zajistí možnosti spolupráce s Besip. 
 
Starosta znovu podá žádost o retardér na ulici Starobabická před autobusovou zastávkou ze směru 
Doubek.  
 

6. Úpravy kontejnerových stání 

Přeloženo na příští ZO. 
 

7. Vyhodnocení připomínek k posílení linky č. 364 

Přeloženo na příští ZO. 
 

8. Schválení odměn za služby obci 

Přeloženo na příští ZO. 

9. Seznámení s výsledky inventarizace 

Pí. Havlová seznámila ZO s předběžnými výsledky inventarizace, finální zpráva bude dodána na příští ZO.  

10. Babický občasník 

Přeloženo na příští ZO. 

11. Stavební pošta 

 Č.j.16/15 –žádost o odvodnění a štěrkovou cestu ul. Na Bahýkách 
Nutno doložit jednoduchou projektovou dokumentaci na odvodnění komunikace a souhlas sousedů 
pozemku.     

 Č.j. 26/15 – vytyčování pozemku p.č. 182/6 a 182/5 
Čekáme na pozvání k vytyčování pozemku.  

 Č.j.39/15  – žádost o vydání souhlasu se stavbou ČOV Mukařov na území obce Babice 
ZO nemá námitek.  

 Č.j. OÚB/0064/2015 – žádost o informace dělených pozemků p.č. 314/6 
Pokud se dodrží stavební zákon a územní plán obce Babice, ZO nemá námitek.  

 Č.j. 15/15 – žádost o povolení garážového stání 
ZO nemá námitek.  

 Č.j. OUB/0065/2015 - Vyjádření k povolení výstavby – p.č. 84/162 
Pokud se dodrží stavební zákon a územní plán obce Babice, ZO nemá námitek. Podmínkou bude plánovací 
smlouva s příspěvkem ve výši 50 000,- Kč na komunikaci.  

 Č.j. OUB/0066/2015 - Vyjádření k povolení výstavby – p.č. 84/182 
V současné době je komunikace rozpracována. Po kolaudaci bude převedena na obec. Podmínkou bude 
plánovací smlouva s příspěvkem ve výši 50 000,- Kč na komunikaci.  

 Č.j. 52/15 - Oznámení o zahájení společného řízení č.p. 226/27 a 226/43 
Žadatel nepředložil stavební dokumentaci. Starosta ji poptá u Stavebního odboru MěÚ Říčany.   



 Č.j. OUB/0067/2015 - Žádost o přístavbu chaty v ul. Ke Skále 
ZO požaduje předložení projektové dokumentace, situačního výkresu s odstupovými vzdálenostmi a 
souhlas sousedů.  

 Č.j. OÚB/0063/2015 - Žádost o přístavbu rodinného domu č.p. 85 
ZO souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu za podmínky podání výjimky na odstupovou vzdálenost mezi 
budovami.  
 

12. Ostatní 

 Vítání občánků 
Vítání občánků proběhne 28.3.2015, informace budou vyvěšeny na nástěnku obce a web obce. Rodiče dětí 
narozených v roce 2014 tímto vyzýváme k přihlášení se na OÚ v případě zájmu o akci.  
P. Chadrabová přislíbila dodání podkladů na materiály na tisk. M. Kloubová přislíbila poptání možnosti 
dodání darovaných knih pro vítané děti. 

 Pořízení nové vitríny pro obecní vývěsku 

Návrh usnesení č. 7/3/2015: ZO souhlasí s pořízením nové venkovní úřední desky obce v rozměru 100x95 

cm za cenu 6 428,- Kč.  

Hlasování pro návrh usnesení č. 7/3/2015: 10 hlasů pro. 

 Rozpočet na údržbu fotbalového hřiště 
Rozpočet na údržbu hřiště bude zaslán zastupitelům, vyúčtování z loňského roku bylo předloženo.  

 Deponie 
Starosta bude informovat o jednání s paní Sýkorovou o pronájmu.  

 Autobusová zastávka Ke Hřišti 
ZO čeká na kalkulaci stavebních prací od více firem, poté zahájí stavbu.  

 Pokácení topolů okolo fotbalového hřiště 
Topoly byly pokáceny na základě odborné studie z důvodu vysokého rizika jejich spadnutí, byly zevnitř 
prohnilé. 

 

 

Vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:50 hod ukončeno. 

 

V Babicích dne: 16.2.2015 

Vyvěšeno dne:   2.3.2015                                                                                                  

 

 David Volenec 
                 Starosta 
 
Ověřovatelé zasedání: D. Kufner, J. Chadraba 

Zapsala: Marcela Marks 


