
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 20.12.2010 na OÚ v Babicích 
zápis č. 23 - začátek ve 20:00 hod. 

 
 

Přítomni: Kačírková Iva, Hušová Hana, Haluza Karel, Jež Miroslav, Chadraba Jan, 
  Heřmanský Jan, Gahura Jan, Kloubová Martina, Sladký Daniel,Volenec David 
Omluven: Rathouský Pavel 
Hosté:  arch. Kulštejn 
 
Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 
Program: 1/  Schválení zápisu z minulého zasedání. 
  2/  Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
  3/  Informace o investiční náročnosti jednotlivých druhů staveb MŠ. 
  4/  Příprava na inventarizaci majetku obce, rozpočet obce. 
  5/  Návrh Jednacího řádu. 
  6/  Výstup z plánovaného jednání sportovního výboru s TJ Sokol Babice. 
  7/  MŠ Sibřina - faktura. 
  8/  Různé – jednací řád, OZV č. 1/2011 o místních poplatcích, připomínky 
                             ke zpomalovacímu pruhu – návrh p. Gahury. 
   
1/ Schválení zápisu z minulého zasedání. 
Zápis byl podepsán ověřovateli D. Sladkým a M. Kloubovou. 
 
2/ Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
Navrženi: Jež Miroslav, Haluza Karel jako ověřovatelé a Martina Kloubová jako zapisovatel. 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO. 
 
3/ Informace o investiční náročnosti jednotlivých druhů staveb mateřské školy (MŠ). 
Na zasedání ZO byl pozván arch.Kulštejn, který odpověděl na několik otázek týkající se 
montovaných  staveb  Mobile Point - Cangor a.s. Kulštejn .cz. p. Heřmanský představil několik 
variant realizace výstavby MŠ.  
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce je bere na vědomí a pověřuje starostku obce k přípravě 
změny územního plánu k umožnění výstavby MŠ na pozemku vedle fotbalového hřiště. 
Hlasování: Návrh usnesení č.1 schválen 10 hlasy ZO. 
 
4/ Příprava na inventarizaci majetku obce, rozpočet obce. 
Návrh usnesení č. 2: Návrh na rozpočet 2011 byl finančním výborem připraven na základě 
minulých příjmů a výdajů jako vyrovnaný. Případné další příjmy jako např. z dotací, daní atp. 
budou začleněny dodatečně v rámci rozpočtových opatření. 
Účetní bude posílat kopie účetních výkazů členům finančního výboru a zastupitelům obce aby 
měli průběžný přehled o stavu financí. 
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2011. 
Za inventarizaci odpovídá finanční výbor, inventarizace bude provedena do 31.12.2010. 
Hlasování: Návrh usnesení č.2 – návrh rozpočtu byl schválen 10 hlasy ZO. 
 
5/  Návrh Jednacího řádu. 
V jednacím řádu budou provedeny změny na základě připomínek. Upravený návrh rozešle M. 
Kloubová nejpozději do 29.12. 2010. 
 



6/ Výstup z plánovaného jednání sportovního výboru s TJ Sokol Babice. 
V lednu 2011 bude mít Sokol Babice výroční schůzi, kde dojde k volbě nového vedení.  
Obec Babice chce spolupracovat na podání žádosti o dotace z fondu Středočeského kraje na 
provozní financování fotbalového hřiště.  
Další projekt – přestavba šaten – bude znovu projednáván na ZO po výroční schůzi TJ Sokol 
Babice. 
Návrh usnesení č. 3: ZO pověřuje D. Volence přípravou žádosti o dotace z fondu Středočeského 
kraje na provozní financování fotbalového hřiště do 4.1.2011. 
Hlasování: Návrh usnesení č.3 schválen 10 hlasy ZO. 
 
7/ MŠ Sibřina - faktura. 
M. Kloubová rozešle všem ZO do 22.12.2010 stávající smlouvu s MŠ Sibřina.  
Starostka pošle návrh nové smlouvy do 22.12. 2010. Starostka dále bude kontaktovat obec Sibřina 
ohledně snížení fakturované částky vzhledem k faktu, že 2 děti nemají trvalé bydliště v obci 
Babice; zjistí zda fakturovaná částka byla konečná. 
M.Kloubová obvolá sousední obce s MŠ a zjistí možnost umisťování dětí z Babic 
 
Návrh usnesení č. 4: Pravidla pro umisťování dětí předškolního věku v mateřských školách 
v sousedních obcích: 
Obec Babice bude hradit náklady pouze za děti poslední rok před školní docházkou. V ostatních 
případech budou veškeré náklady hradit zákonní zástupci. Ti mají možnost požádat o prominutí 
nákladů ve výjimečné situaci v konkrétní MŠ anebo zastupitelstvo obce, které žádost projedná. 
Hlasování: Návrh usnesení č.4 schválen 10 hlasy ZO. 
 
8/ Různé. 
Snížení odměňování členů zastupitelstva na základě novely č. 37/2003 Sb. S účinností od 1.1.2011 
Jedná se o snížený uvolněným členům zastupitelstva o 5% a neuvolněným členům o 5%. 
Návrh usnesení č. 5: ZO schvaluje snížení odměn členům zastupitelstva dle předložené vyhlášky 
č. 37/2003Sb. S platností od 1.1.2011. 
Hlasování: Návrh usnesení č.5 byl schválen 10 hlasy ZO. 
 
Úprava www stránek obce 
Návrh usnesení č. 6:  
- pro účely zveřejňování programu zasedání ZO bude dosavadní menu nabídek změněno na menu s 
rozšířenýma možnostmi, především tvorby podmenu v jednotlivých sekcích. Umístění programu 
zasedání bude jako podmenu „Úřední desky“. Cena 500,- Kč.  
- programování a konfigurace sekce pro reklamní bannery pro umístění placené reklamy. Cena 
1500,- Kč. 
Termín 31.12.2010. 
Návrh smlouvy se zájemci o reklamu připraví právník do 11.1.2011. 
Hlasování: Návrh usnesení č. 6 schválen 10 hlasy ZO. 
 
Zpomalovací pruhy 
Návrh bude předán stavebnímu výboru aby připravili výběrové řízení na vytvoření nabídky 
dopravního auditu, tj. výběr způsobu, místa a finančních nákladů na vytvoření zpomalovacích 
prahů na komunikacích 3. Třídy nacházejících se na území obce. Termín do 15.1. 2011. 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO. 
 
 
 



Prodej známek na popelnice 
Minimální platba je roční známka na 90l na svoz jednou za 14 dní. 
Jednorázové známky lze prodávat pouze ke známkám ročním.  
Informace budou zahrnuty do Zpravodaje obce.  
Pravidla pro poplatky chatařům zařadí ZO na své jednání na přelomu února a března. 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO. 
 
Žádosti o dotace 
M.Kloubová připraví žádosti o dotace na plánované akce do kulturního výboru a o.s. Babický drak 
do 27.12. 2010. Tyto pošle ZO do 27.12.2010 k vyjádření. 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO. 
 
 
 
 
 
 Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:15 hodin 
ukončeno. 
 
 
 
 
 
 
V Babicích dne: 20.12.2010 
Vyvěšeno dne:  28.12.2010 
 
 
 
                                                                                                    Kačírková Iva                                                                                                                
                                                                                                         starosta    
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zasedání: p. Jež Miroslav a p. Haluza Karel. 
Zapsala pí. Martina Kloubová. 


