
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 29.2.2016 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 4 

 

Přítomni:  

Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Šebková Helena, Havlová Marcela, Haluza Karel, Dvořáková 

Vlaďka, Kufner Daniel, Rathouský Pavel 

Omluveni: Jež Miroslav, Vrábelová Kateřina 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

 

Program:  

1) Schválení zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

2) ZŠ Mukařov – smlouva o spolufinancování nové budovy 

3) Prezentace architekta - rekonstrukce budovy staré školy 

4) Nabídky na kontejnerové stání – výběr dodavatele 

5) Nabídka na odkoupení části komunikace „Za zrcadlem“ 

6) Došlá pošta 

7) Stavební pošta 

8) Ostatní 

Souhlasí 9 členů ZO.  

 
1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 8.2.2016 schválen 8 hlasy ZO, 1 se zdržel. 
 
Jako ověřovatelé byli navrženi: p. Rozsíval, pí. Šebková 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO 
 

 
2) ZŠ Mukařov – smlouva o spolufinancování nové budovy 

Dne 28.1.2016 zaslala obec Mukařov všem spádovým obcím návrh smlouvy o spolufinancování nové budovy ZŠ, 
který neobsahoval oproti jejím předchozím verzím žádnou zmínku o garanci počtu přijímaných dětí do ZŠ. Na 
toto konto byla vyvolána série schůzek zainteresovaných obcí, která byla vyhrocena pevným tvrzením obce 
Mukařov takovou garanci do smlouvy nepřidávat a žádostí na obce, aby o finálním návrhu smlouvy hlasovali na 
svých zastupitelstvech.   

Na dnešní zasedání se na pozvání p. Chadraby dostavil mukařovský starosta p. Semanský a vysvětlil postoj a 
důvody mukařovského zastupitelstva k neochotě provedení změn ve finálním návrhu smlouvy o 
spolufinancování přístavby ZŠ Mukařov.  

ZO obce nesouhlasí s finálním návrhem Smlouvy o spolufinancování rozšíření spádové ZŠ Mukařov ze dne 
28.1.2016 a nepověřuje starostu k podpisu. Pověřuje ho k dalšímu jednání o garancích přijímání dětí, pokud 
obec Babice na novou přístavbu přispěje.  



3) Prezentace architekta - rekonstrukce budovy staré školy 

p. Smutný představil své vize a nápady k plánovanému využití a rekonstrukci budovy staré školy. ZO bude dále o 
konceptu jednat.   
 

4) Nabídky na kontejnerové stání – výběr dodavatele 

Do výběrového řízení se přihlásily následující firmy s následujícími nabídkami na výstavbu kontejnerového stání 
v ul. K Lesu: 
- fy Matoza s.r.o. s nabídkovou cenou 304 270,- Kč. 
- fy RSV – Engineering, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 281 681 Kč 
- fy Stanislav Nejedlý s nabídkovou cenou 296 000 Kč 

 

Návrh usnesení č. 1/4/2016: 
ZO vybírá firmu RSV-Engineering, spol. s r.o. jako zhotovitele díla „výstavba kontejnerového stání v lokalitě ul. 
Honzíkova/K Lesu a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. 
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 

TDI zajistí stavební výbor.  

 

5) Stavební pošta 

a) OUB/0100/2016 – žádost o souhlas se stavbou – opěrné zdi z gabionu – p.č. 238/64  
ZO nemá námitek. 

 
b) OUB/0099/2016 – vyjádření k umístění přístřešku, p.č. 65/3 

ZO souhlasí s umístěním přístřešku.  

 
c) OUB/0095/2016 – dooznámení o zahájení řízení  – vrtaná studna – p.č. 235/44 

ZO bere na vědomí. 
 

d) OUB/0090/2016 – rozhodnutí o umístění stavby – RD -  p.č. 238/38 
ZO bere na vědomí. 

 
e) OUB/0086/2016 – vyjádření k umístění přístřešku pro auto –p.č. 235/18 

ZO bere na vědomí. 

 
f) OUB/0088/2016 – společný souhlas – RD - p.č. 238/28 

ZO bere na vědomí. 

 
g) OUB/0089/2016 – územní rozhodnutí o umístění stavby – vrtaná studna - p.č. 238/24 

ZO bere na vědomí. 

 
h) OUB/0079/2016 – řízení o legalizaci RD 

1.3.2016 proběhla schůzka se stavebním úřadem a novým majitelem domu, kde se dohodly podmínky 
legalizace domu.  

 
i) OUB/0080/2016 – společný souhlas – RD - p.č.84/135 

ZO bere na vědomí. 

 
j) OUB/0078/2016 – společný souhlas – přístavba RD –p.č. 36/2 a 369/32 

ZO bere na vědomí. 

 



k) OUB/0070/2016 – územní rozhodnutí o umístění stavby – stání pro kontejnery - p.č. 81/11 
ZO bere na vědomí. 

l) OUB/0069/2016 – oznámení zahájení územního řízení –vrtaná studna - p.č. 183/3 
ZO bere na vědomí. 

 
m) OUB/0066/2016 – žádost o stanovisko k připomínkám – zklidnění provozu na komunikaci Sportovní 

Podněty byly zapracovány do návrhu Pasportu místních komunikací, na jehož základě bude obec dále 
v této věci postupovat. Ohledně dalších podnětů (např. výstavba chodníku) – je možné za splnění 
technických předpokladů a finančních krytí investice. Uzavření ulice závorou není už z pohledu 
dostupnosti jednotek IZS reálné.  

 

 
6) Ostatní  

a) Vítání občánků 
ZO schválilo průběh, finanční rozpočet na akci a skladbu dárků, které děti obdrží.  

b) Odstraněné lavičky na sportovním hřišti  
Momentálně probíhá údržba a rekonstrukce laviček, budou na hřiště vráceny v nejbližším možném 
termínu.  
 

c) Úklidová brigáda 
Termín jarní úklidové brigády byl stanoven na 16.4.2016, začátek v 9 hod. Hasiči zajistí technickou 
pomoc a M. Marks zajistí občerstvení. Obec zajistí informovanost občanů.  
 

d) Zápis do MŠ 2016 
ZO souhlasí s termínem pro zápis do MŠ na školní rok 2016/17 dne 18.4.2016.   
 

 
 
 

   
Vzhledem k výpadku elektrického proudu nebylo možno ostatní body programu probrat. Byly tedy odloženy na 
další ZO. Ze stejného důvodu bylo zasedání ve 22:00 hod. ukončeno. 
Datum dalšího ZO – 14.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.4 

konaného dne 29.2.2016 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 9 přítomných 

SCHVALUJE: 

 1/4/2016 - ZOB vybírá firmu RSV-Engineering, spol. s r.o. jako zhotovitele díla „výstavba 
kontejnerového stání v lokalitě ul. Honzíkova/K Lesu“. 

POVĚŘUJE: 

 starostu k podpisu smlouvy o dílo s fy RSV-Engineering, spol. s r.o. na výstavbu kontejnerového 
stání v lokalitě ul. Honzíkova/K Lesu“. 
 
 
 

 

 
 
 

V Babicích dne:  29.2.2016 
Vyvěšeno dne:  7.3.2016 
Ověřovatelé zasedání: p. Rozsíval a pí. Šebková   
Zapsala: Marcela Marks       Jan Chadraba    
                        starosta obce 


