
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 22.11.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 21 - začátek ve 20:00 hod.

Přítomni: Kačírková Iva, Hušová Hana, Haluza Karel, Jež Miroslav, Chadraba Jan,
Rathouský Pavel, Heřmanský Jan, Gahura Jan, Kloubová Martina, Sladký Daniel

Omluven: Volenec David
Host: p.Černý (OpenGate)

Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné.

Program: 1/ Schválení zápisu z minulé schůze.
2/ Ověřovatelé zasedání.                         
3/ Došlá pošta.   
4/ Mateřská škola.              
5/ Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Babice

                za rok 2010.
6/ Převod pravomocí na základě zákona o obcích §84 odst. 4 - převod
     pravomocí v samostatné působnosti obce na ZO mimo pravomoci
     vyhrazené radě viz. §102 - odst.2.
7/ Schválení výboru, doplnění členů do výborů.
8/ Projednání přípravy na vydaní Obecní vyhlášky nahrazující vyhlášku
     nahrazující vyhlášku č.2/2004.
9/ Různé – úhrady telefonů, vylepování plakátů, příspěvky důchodcům
     nad 70 let, vánoční výzdoba, uliční cedule, finanční dar pro p.Chrpu
     a p.Kratochvíla, dotační tituly.                                                 

Hlasování o programu:Program byl schválen 10 hlasy ZO.

1/ Schválení zápisu z minulé schůze.
Zápis schválen bez připomínek.

2/ Ověřovatelé zasedání.
Navrženi: p.Gahura Jan a p.Heřmanský Jan
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO 

3/ Došlá pošta.
č.j. 467/2010 - OpenGate: Žádost o souhlas s rozšířením OpenGatu v Babicích.

Návrh usnesení č.2: Obec Babice v současné době nemůže vydat souhlasné
stanovisko s rozšířením areálu OpenGate v Babicích z těchto důvodů:
1) V současné době je náves značně dopravně zatížena v souvislosti s provozem

školního areálu. Jeho rozšířením dojde ještě k vyššímu zatížení, což je pro obec
nepřijatelné.

2) Tvrzení o zatraktivnění lokality je značně nadsazené. Celospolečenský přínos
pro občany Babic je naprosto minimální (využití bazénu 1x týdně, komerční
pronájem tělocvičny neziskové organizace Babický drak atp.).

3) Pro příjezd k areálu bude nutné využívat místní komunikaci p.č. 373/1, která se
však pro tyto účely bude muset rozšířit.

Hlasování: Návrh usnesení č.2 schválen 10 hlasy ZO.



č.j. 504/2010 - Aktualizace dat v EPUSA. Provedeno.
č.j. 505/2010 - MÚ Říčany: Územní plán obce - předáno stavebnímu výboru.
č.j. 506/2010 - Babice lokalita 12RD.

Návrh usnesení č.1: Obec Babice souhlasí s provedením dešťové a splaškové
kanalizace na akci Babice lokalita 12 RD dle projektu zpracovaného společností
EVEX Eng s.r.o. z 8/2010 za těchto podmínek:
1) Bude provedeno vyčištění stávajícího řadu dešťové kanalizace od místa

napojení v celé délce pod ulicí Starobabická.
2) Čištění řadu bude nahlášeno min.15 dní předem na OÚ Babice.
3) Při provádění štěrkových vsakovacích těles bude přizván zástupce OÚ Babice

na tyto kontrolní prohlídky: - provedení výkopu před zásypem štěrkem
                                 - provedení štěrkového tělesa před zásypem

 Hlasování: Návrh usnesení č.1 schválen 10 hlasy ZO.
č.j. 600/2010 - SÚ Říčany: Souhlas s umístěním a provedením stavby, přestavba a přístavba chaty

- předáno stavebnímu výboru.
č.j. 601/2010 - OŽP Říčany: Kolaudační rozhodnutí studny.
č.j. 602/2010 - SÚ Říčany: Rozhodnutí o umístění stavby (vrtaná studna).
č.j. 603/2010 - OŽP Říčany: Kolaudační souhlas s rozšířením obecní kanalizace III.etapa.

- předáno stavebnímu výboru.
č.j. 604/2010 - OŽP Říčany: Kolaudační rozhodnutí studny.
č.j. 605/2010 - SÚ Říčany: Souhlas se změnou užívání stavby.
č.j. 606/2010 - OŽP Říčany: Žádost o vyjádření k technické zprávě projektové dokumentace

- předáno stavebnímu výboru.
č.j. 607/2010 - Žádost o podporování klubů pod ČSTV.
č.j. 608/2010 - Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě.
č.j. 706/2010 - Dotaz k opravě komunikace.

Návrh řešení: použití obecního materiálu štěrku k zavezení děr. Prověří p. Jež.
č.j. 707/2010 - SÚ Říčany: Územní rozhodnutí o změně využití území. 
č.j. 712/2010 - Stížnost p. Pánka. Předána k vyřízení a projednání komisi veřejného pořádku.
č.j. 716/2010 - Variant Club: žádost o využití obecního webu k reklamě.

Bude projednáno na příštím zasedání ZO.

4/ Mateřská školka
Diskuse o anketě a další řešení. Prozatím přijata tato opatření:
– Starostka zjistí zda by kraj hradil provozní náklady MŠ v případě výstavby nové MŠ obcí.
– Starosta otevře jednání o možnosti umístění Babických dětí v MŠ Mukařov a Říčany.

5/ Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Babice za rok 2010.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce provést opravu účtu č.315 termín do 30.11.2010.
Kontrolu usnesení bude provádět kontrolní výbor.

Hlasování: Návrh usnesení č.3 schválen 10 hlasy ZO. 



6/ Převod pravomocí na základě zákona o obcích §84 odst. 4 - převod pravomocí v
samostatné působnosti obce na ZO mimo pravomoci vyhrazené radě viz. §102 – odst.2.
Návrh usnesení č4:
Dle zákona o obcích jsou pravomoci ZO určeny v §84 a §85, pravomoci starosty (tam kde není
rada) jsou určeny v §102 (mimo bodu d, f, j, l), které jsou vyhrazeny ZO. Dále jsou pravomoci
starosty určeny v §103. Dle §84 odst. 4 si může ZO vyhradit další pravomoci v samostatné
působnosti obce.

Hlasování: Návrh usnesení č.4 schválen 10 hlasy ZO. 

7/ Schválení výborů, komisí a doplnění členů.
Návrh usnesení č.5:
Bude zřízen Stavební výbor, Kulturní a Sociální výbor, Životní prostředí, Ekologie a Sportovní
výbor. Starostka navrhla změnu aby výbor pro Veřejný pořádek a Technický výbor byl změněn na
Komise.

Hlasování: Návrh usnesení č.5 byl schválen 10 hlasy ZO.

Návrh usnesení č.6:
Návrh na schválení předsedů a členů komisí a výborů dle uvedené tabulky:

Finanční výbor  

                             členové  Monika Šejnostová

  Ing. Jan Gahura

Kontrolní výbor  

                             členové  Ing. Martina Kloubová

  Ing. Jan Heřmanský

Předseda Stavebního výboru  Karel Haluza 

                             členové  Ing. Jan Heřmanský 

  Julius Janoš

Předseda komise veřejného pořádku  Pavel Rathouský

                             členové  Miroslav Jež

  Ing. Daniel Sladký

Předseda Kulturního a Sociálního výboru  Ing. Martina Kloubová 

                             členové  Marcela Havlová

  Vladislava Dvořáková

Předseda Životního prostředí, Ekologie
a Sportovního výboru

 
David Volenec
 

                             členové  Zdeněk Boček

  Ing. Pavel Limberský

Předseda Technické komise  Miroslav Jež

                             členové  Pavel Rathouský

  David Volenec

Hlasování: Návrh usnesení č.6 schválen 10 hlasy ZO.

8/ Projednání přípravy na vydaní Obecní vyhlášky nahrazující vyhlášku č.2/2004.
Dále bude jednáno v této věci na příštím zasedání ZO.



9/ Různé:
– Telefony nebudou hrazeny.
– Vylepování plakátů - předáno komisi veřejného pořádku k vyřízení.
– Příspěvky důchodcům - bude projednáno na příštím zasedání ZO.
– Vánoční výzdoba - schváleno.
– Uliční cedule - označování ulic bude pokračovat po opravě hasičského auta.
– Finanční dar pro p.Chrpu a p. Kratochvíla - bude projednáno na příštím na zasedání ZO.
– Dotační tituly- budou předány elektronickou cestou k prostudování ZO. Do příštího zasedání

tak aby mohly být projednány.

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:30 hodin
ukončeno.

V Babicích dne: 25.11.2010
Vyvěšeno dne: 25.11.2010

                                                                                                    Kačírková Iva
                                                                                                         starosta   

Ověřovatelé zasedání: p.Gahura Jan a p.Heřmanský Jan
Zapsal p.Chadraba Jan.


