
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne  5.10.2015 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 14 

Přítomni:  

Haluza Karel, Marks Marcela, Chadraba Jan, Havlová Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Rathouský Pavel, 

Šebková Helena 

Omluveni: Kloubová Martina, Vrábelová Kateřina, Jež Miroslav 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

 

Program:  

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

3) Dotace a podpisy smluv 

4) Návrh dodatku č.1 k PS RD32, nová PS RD6  

5) Volba předsedy sportovního výboru a výboru pro životní prostředí 

6) Došlá pošta 

7) Stavební pošta 

8) Ostatní 

 

Souhlasí 8 členů ZO.  

Pí. Martina Kloubová podala ke dni 5. 10. 2015 rezignaci na člena zastupitelstva obce Babice, potažmo na člena 
kontrolního výboru. 

 

1. Schválení zápisu ze  zasedání, uskutečněného dne 10. 9. 2015 

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis schválen 7 hlasy ZO, 1 byl proti.   

 

2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Navrženi: H. Šebková a D. Kufner 
Zapisovatel: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO 
 

 

3. Dotace a podpisy smluv 

a) Schválení příjmu dotace na přístavbu hasičské zbrojnice z fondu SFROM  
 

Návrh usnesení č. 1/14/2015:  
ZO přijímá dotaci z rozpočtu SFROM 2015 (FRO/POV/024916/2015) na přístavbu hasičské zbrojnice  
ve výši 852 306,- Kč.   
Hlasování:  8 pro – usnesení bylo přijato.  



ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z fondu SFROM 2015 (FRO/POV/024916/2015) na 
přístavbu hasičské zbrojnice.  

b) Schválení přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje SDH 

 

Návrh usnesení č. 2/14/2015:  
ZO přijímá účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje ve 
výši 9 424,- Kč.  
Hlasování:  8 pro – usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015  

c) Pověření starosty k podpisu smlouvy na dodavatele územního plánu pro obec Babice 
ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem nového územního plánu pro obec Babice – p. Ing. 
Kaplanem, Agora studio.  
 
Pořizovatelé územního plánu budou starostou osloveni k předložení nabídek.  
 
 

4. Vintex s.r.o. - Návrh dodatku č.1 k PS RD32, nová PS k RD6  

ZO pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1 k PS RD32 ze dne 7. 11. 2013.  
V PS k RD6 budou na žádost ZO provedeny další změny a následně bude projednáno s f. Vintex. 
Ohledně připojení ke kanalizaci a vodovodu u plánovaného sběrného dvoru bude dále jednáno.  
 

5. Volba předsedy sportovního výboru a výboru pro životní prostředí  

Vzhledem k nepřítomnosti nového člena ZO odloženo na další zasedání.  

 

6. Došlá pošta 

a) Žádost o povolení k pořádání akce Canicross 
ZO souhlasí s pořádáním akce Canicross v obci Babice.  

b) ČEZ – prořez stromů kolem silového vedení – SDH 
Vzhledem k nebezpečnosti zákroku SDH nebude prořez provádět. Prořez provede pouze u drátů 
telefonního vedení, o prořezu kolem kabelů silového vedení bude obec s ČEZ dále jednat.  

c) Žádost o výstavbu dešťové kanalizace na křižovatce Starobabická/U Výmoly 
Stavební výbor provede na místě kontrolu a navrhne řešení.  

d) Návrh na umístění tabule do lesoparku – rozkládání různých druhů odpadu 
ZO souhlasí. Starosta zadal dodavateli její výrobu.  

 

7. Stavební pošta 

a) č.j. OUB/0488/2015 – souhlas s udělením výjimky – odstupová vzdálenost mezi sousedy – p.č. 
95/59 
ZO souhlasí s udělením výjimky na odstupovou vzdálenost mezi sousedy.  

b) č.j. OUB/0480/2015 – průzkumný hydrogeologický vrt – p.č. 95/36 
ZO bere na vědomí.  



c) č.j. OUB/0485/2015 – průzkumný hydrogeologický vrt – p.č. 238/24 
ZO bere na vědomí.  

d) č.j. OUB/0481/2015 – cena opravy značky po autonehodě na Starobabické od spol. 3K 
ZO bere na vědomí. Cena bude činit 2 720,- Kč. OÚ budu uplatňovat po pojišťovně 

e) č.j. OUB/0487/2015 – oznámení průzkumných geologických prací – p.č. 183/3 
ZO bere na vědomí.  

f) č.j. OUB/0462/2015 – oznámení územního rozhodnutí – vrtaná studna – p.č. 238/109 
ZO bere na vědomí.  

g) č.j. OUB/0465/2015 – pozvánka k zaměření a vytyčení pozemků – p.č. 182/5, 184/2, 184/6-
184/9 
ZO bere na vědomí.  

h) č.j. OUB/0469/2015 – povolení změny stavebního díla - vodojem – p.č. 238/4 v k.ú. Březí 
ZO bere na vědomí.  

i) č.j. OUB/0470/2015 – územní souhlas - oplocení – p.č. 238/109 
ZO bere na vědomí.  

j) č.j. OUB/0471/2015 – vydání společného souhlasu se stavbou – nadzemní vedení - p.č. 
238/34, 235/3, 235/42, 235/55, 535/4 
ZO bere na vědomí.  

k) č.j. OUB/0473/2015 – oznámení zahájení řízení – stav úpravy a přístavba objektu – p.č. 264/7 
ZO bere na vědomí.  

l) č.j. OUB/0472/2015 – vydání územního souhlasu – umístění stavby – pergola a přístřešek na 
dřevo – p.č. 280/42 
ZO bere na vědomí.  

m) č.j. OUB/0475/2015 – oznámení zahájení řízení – povolení výjimky – garážové stání – p.č. 
180/11, 225/39 
ZO bere na vědomí.  

n) č.j. OUB/0464/2015 –žádost o stanovisko k PD pro dodatečné stavební povolení – p.č. 264/7 
ZO nemá námitek.  

o) Výstavba přístřešku u volejbalového hřiště na Hujaře – žádost o navýšení příspěvku od obce 
ZO souhlasí s navýšením příspěvku, ale pouze po doložení vyúčtování podloženého doklady.  

 

8. Ostatní  

a) Faktury za údržbu sportovního hřiště 
p. Boček bude požádán k předložení podrobného vyúčtování k předloženým fakturám.  

 
b) Likvidace pařezů na hřišti 

ZO souhlasí s vyfrézováním pařezů na hřišti p. Sobotkou v celkové částce 25 000,- Kč.  

 
c) Inventarizační komise 

ZO volí do inventarizační komise tyto členy: 
* Marcela Havlová 



* Pavel Rathouský 

* Miroslav Jež 

* Karel Haluza 

* Helena Šebková 

Předsedou inventarizační komise volí členové jednohlasně paní Marcelu Havlovou.  

d) zimní údržba obce 
Údržbu bude provádět p. Milan Rathouský se synem.  

 
e) oprava dešťové kanalizace u Mariánské 

SDH Babice zajistí pročištění. 

 
f) žádost o povolení k pořádání táboráku na poli u lesoparku dne 18.10.2015 

ZO souhlasí, na místě bude přítomen někdo za SDH. Povoleno od majitele pozemku a nájemce 
pozemku. 
 

g) Odstavené vozidlo v ulici U Výmoly 
Starosta písemně zašle p. Bartákovi žádost o urychlené odstranění vozidla z obecního pozemku.  

 
Vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 20:45 hod. ukončeno. 
Předpokládané datum dalšího ZO – 26.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.14 

konaného dne 5. 10. 2015 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 8 přítomných 

SCHVALUJE: 

 1/14/2015 - ZOB přijímá dotaci z rozpočtu SFROM 2015 (FRO/POV/024916/2015) na přístavbu 
hasičské zbrojnice ve výši 852 306,- Kč.     

 2/14/2015 – ZOB přijímá účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně na výdaje jednotek SDH 
obcí Středočeského kraje ve výši 9 424,- Kč. 

 

POVĚŘUJE: 

 Starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z fondu SFROM 2015 (FRO/POV/024916/2015) na 
přístavbu hasičské zbrojnice. 

 Starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015 

 Starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem nového územního plánu pro obec Babice – p. Ing. 
Kaplanem, Agora studio. 

 starostu k podpisu dodatku č. 1 k PS RD32 ze dne 7.11.2013. 

 

V Babicích dne:  7. 10. 2015 

Vyvěšeno dne:   

 
Ověřovatelé zasedání:  H. Šebková a D. Kufner 

Zapsala: Marcela Marks        Jan Chadraba   
                         starosta obce 


