
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 20.6.2016 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 11 

 

Přítomni:  

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

Omluveni: Dvořáková Vlaďka, Kufner Dan, Rathouský Pavel, Vrábelová Kateřina 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

Program:  

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

2) Výběr dodavatele na rekonstrukci zvoničky 

3) Zrušení OZV dle dnes již neplatných nebo změněných zákonů 

4) Schválení podkladů pro zadání projektové dokumentace na fotbalové hřiště a povolení k zadání poptávky na 

výběr projektanta 

5) Došlá pošta 

6) Stavební pošta 

7) Ostatní  

Souhlasí 7 členů ZO.  

 

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 1.6.2016 schválen 7 hlasy ZO. 
 
Jako ověřovatelé byli navrženi: K. Haluza a M. Jež 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 7 hlasy ZO 

 

2) Výběr dodavatele na rekonstrukci zvoničky 

Odloženo na další ZO.  

 

3) Zrušení OZV dle dnes již neplatných nebo změněných zákonů 

Návrh usnesení č. 1/11/2016: 
ZO ruší OZV č. 2/2009 o stanovení podmínek pro spalování a likvidaci rostlinných materiálů v obci Babice a 
nařízení obce č. 1/2003 (Zákaz užívání paliv pro některé spalovací zdroje) z důvodu pozbytí právní platnosti. 
Hlasování: 7 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

4) Schválení podkladů pro zadání projektové dokumentace na fotbalové hřiště a povolení  
k zadání poptávky na výběr projektanta 

V. Dvořáková jménem K-S výboru dodá na další ZO seznam projekčních kanceláří s cenovými nabídkami na 
zpracování projektové dokumentace. ZO vybere projektanta.  



5) Došlá pošta 

a) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje – volební komise 
Odloženo na další ZO.   
 

6) Stavební pošta 

a) OUB/0295/2016 – Rozhodnutí – povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru, na 

pozemku p.č. 238/24 
ZO bere na vědomí. 

b) OUB/0290/2016 - Kolaudační souhlas s užíváním stavby, pozemek p.č.227/25 
ZO bere na vědomí. 

c) OUB/0289/2016 – Oznámení geologických prací na pozemku p.č. 84/85 
ZO bere na vědomí. 

d) OUB/0288/2016 – Oznámení o zahájení řízení Mukařov ČOV – změna stavby – dostavba objektu 
stíraných šeslí na pozemku st.p. 478, parc. č. 193/7  
ZO bere na vědomí. 

e) OUB/0286/2016 – souhlas se stavbou RD na poz. p.č. 235/12 
Obec Babice souhlasí s projektovou dokumentací rodinného domu na pozemku p.č. 235/12 v k.ú. 
Babice, ale požadujeme po vydání stavebního povolení předložení 1 paré projektové dokumentace 
ověřené autorizačním razítkem Stavebního úřadu v Říčanech. Kvůli odstupové vzdálenosti od sousední 

parcely 7 m je nutné žádat Stavební odbor v Říčanech o výjimku.  
f) OUB/311/2016 – rozhodnutí o povolení výjimky – vzdálenost mezi domy - p.č.235/12 

ZO bere na vědomí.  
g) OUB/312/2016 – společný souhlas – stavba RD – p.č. 235/12 

ZO bere na vědomí.  
h) OUB/313/2016 – souhlas se stavbou RD – poz. p.č. 84/182 

Obec Babice souhlasí s projektovou dokumentací rodinného domu na pozemku p.č. 84/182 v k.ú. 
Babice, ale požadujeme po vydání stavebního povolení předložení 1 paré projektové dokumentace pro 
založení do archivu.  
 

 

7) Ostatní  

a) Žádost o pořízení fotopasti na ul. Starobabickou 
Obec nebude další fotopast pořizovat.     
 

b) Dotace 
Místostarostka informovala, že nejsou žádné nové informace z oblasti dotací. 
 

c) Odezva na nabídku služby DPS Senior v Babickém občasníku 
Ke dnešnímu dni nepřišla žádná žádost od seniorů na zajištění služby rozvážky stravování od DPS 
Senior Říčany na základě výzvy zveřejněné v Babickém občasníku.  
 

d) Dotaz na pořádání akce na rybníku na návsi 
K-S výbor se spojí s nájemcem rybníku, p. Hušou a dojedná si konkrétní možnosti a podmínky. Poté 
oficiálně zažádá obec o povolení.  
 

e) Těžba dřeva napadeného kůrovcem v oblasti Winnipeg (Černá hora) 
ZO souhlasí s vytěžením dřeva napadeného kůrovcem babickým lesním hospodářem.  
 

f) Žádost o příspěvek na žáka umístěného v ZŠ Nerudova 
 

Návrh usnesení č. 2/11/2016: 
ZO souhlasí s poskytnutím dotace městu Říčany na úhradu výdajů za žáka, který je vzděláván v ZŠ 



Nerudova, která je školou pro žáky se zdravotním postižením ve výši 3 821,- Kč. 
Hlasování: 7 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Veřejnoprávní smlouvy č. 272/2016/VS s městem Říčany. 
 

g) Černá skládka v lesíku při výjezdu z Babic směrem na Strašín  
Byla nahlášena Odboru životního prostředí v Říčanech, který již jedná o nápravě.  Skládka je v k.ú. 
Strašín.  
 

h) Oprava retardéru v ul. Matějkova a dešťové kanalizace v ul. Starobabická (na křiž. S ul. K Lesu)  
ZO souhlasí s oběma výše uvedenými opravami.  
 

i) Pořízení odchytové tyče k obecnímu kotci 
ZO souhlasí.  
 

j) Slavnostní výsadba lípy jako pocta p. Brennerovi 
Bude se konat 13.7.2016. čas bude upřesněn na webové stránce.   
 

k) Záměr pronájmu sportovního hřiště Babice 
Obec Babice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr pronájmu  pozemku parc. č. 79/1 a 689 (sportoviště), v katastrálním území 
Babice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Praha východ. K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně 
na adresu obce Babice (Obec Babice, Obecní úřad Babice, Na Návsi 6, 251 01 Babice),  do 10.7.2016. 
Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny. Obec Babice si vyhrazuje právo odchýlit 
se od uvedených podmínek. 
 

Návrh usnesení č. 3/11/2016: 
ZO schvaluje záměr pronájmu sportovního hřiště v Babicích za účelem sportovních aktivit pro mládež a 
dospělé podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: 7 pro. Usnesení bylo přijato. 

 
 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 20:35 hod. ukončeno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.11 

konaného dne 20.6.2016 

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

SCHVALUJE: 

 1/11/2016 – ZOB ruší OZV č. 2/2009 o stanovení podmínek pro spalování a likvidaci rostlinných 
materiálů v obci Babice a nařízení obce č. 1/2003 (Zákaz užívání paliv pro některé spalovací zdroje) 
z důvodu pozbytí právní platnosti. 

 2/11/2016 - ZOB souhlasí s poskytnutím dotace městu Říčany na úhradu výdajů za žáka, který je 
vzděláván v ZŠ Nerudova, která je školou pro žáky se zdravotním postižením ve výši 3 821,- Kč. 
3/11/2016 – ZOB schvaluje záměr pronájmu sportovního hřiště v Babicích za účelem sportovních 
aktivit pro mládež a dospělé podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

POVĚŘUJE: 

 Starostu k podpisu Veřejnoprávní smlouvy č. 272/2016/VS s městem Říčany.  
 
 
 

 

 
 
 

V Babicích dne:  20.6.2016 
Vyvěšeno dne:  29.6.2016 
Ověřovatelé zasedání: K. Haluza a M. Jež 
Zapsala: Marcela Marks        

 

                                                                                                                                                         Jan Chadraba   
                     starosta obce 


