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Zápis ze schůzky s obyvateli ulice Honzíkova ve věci podílení se na spolufinancování 

výstavby výše zmíněné komunikace dne 9.11.2015 v 19 hod na OÚ Babice 

 

Na schůzce byly projednány následující body: 

- Výše příspěvku - dle usnesení ZO Babice,  je finanční spoluúčast ve výši 50 000 Kč stejná pro 

všechny občany v oblastech kú Babice, kde není vybudován finální povrch komunikace a 

počítá se s jeho budoucí rekonstrukcí.  

- Majitelé jednotlivých nemovitostí, kteří již zaplatili částku 45 000 Kč (k níž došlo 

nedorozuměním a následně chybou OÚ), či mají na tuto výši již podepsanou smlouvu, budou 

obesláni či obejiti starostou s dodatkem ke smlouvě.  

- Občané, kteří si z jakéhokoliv důvodu nemohou zaplatit 50 000,- Kč jednorázově, mohou 

využít nabídky splátkového kalendáře. Prosíme je, aby se přihlásili na Obecním úřadě se 

žádostí o dodatek ke smlouvě.  

- Starosta vyzval obyvatele Honzíkovy ulice k doručení podepsaných smluv na Obecní úřad a 

odeslání zbývající částky na účet obce do 10.12.2015.  

- Po tomto datu předloží starosta Zastupitelstvu dne 14.12.2015 výslednou listinu se všemi 

přispěvateli a ZO rozhodne, zda doplatí rozdíl celkové předpokládané ceny výstavby 

komunikace. 

- Seznam přispěvatelů a výší jejich příspěvků bude po finalizaci akce zveřejněn na úřední desce 

obce. 

- V případě, že se vybere dostatek příspěvků od občanů a obec přistoupí k doplacení 

rekonstrukce komunikace, vyhlásí ještě do konce roku 2015 veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele. Předpokládaná výstavba by se tak mohla uskutečnit na jaře 2016. 

Žádáme občany Honzíkovy ul., kteří se nezúčastnili schůzky dne 9.11.2015, aby do 20. listopadu t.r. 

informovali starostu obce Babice kdy a jak podepíší Smlouvu a doplatí 50 000,- Kč. 

 

Zapsala místostarostka:   Ing. Marcela Marks 

 

Vyvěšeno dne: 11.11.2015 
Staženo dne: 10.12.2015 
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