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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 4.4. 2011 na OÚ v Babicích 
zápis č. 8 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

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

Host:  Janoš Julius - člen stavebního výboru   
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 
Program: 1) Schválení zápisu z min. zasedání. 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
3) Dodatek k plánovací smlouvě č. 2/2010 Mareš Vobecká. 
4) Různé - využití nástěnky u kontejnerů 
  - úprava fotbalového hřiště 
  - jarní brigáda - termín 
  - vymezení prostoru pro dětské hřiště 
  - zápis z jednání p. Gloser 

- Cesty, které nás spojují - slavnostní akce na ukončení projektu a  
„Otevření cest“ 

 
1/ Schválení zápisu z minulého zasedání. 
Zápis schválen. 
 
2/ Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
Navrženi: Hušová Hana, Rathouský Pavel 
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 11 hlasy ZO  
 
3/  Dodatek k plánovací smlouvě č. 2/2010 Mareš Vobecká. 
Jedná se o již schválený dodatek z minulého volebního období. ZO bere na vědomí. 
 
4/ Různé 

• Využití nástěnky u kontejnerů 
Jedná se o bývalou reklamní ceduli u kontejnerů na Bezchlebí. Občanské sdružení Babický 
drak žádá o možnost využití této plochy jako nástěnky. Nástěnku na své náklady upraví. 
ZO schvaluje využití výše zmíněné nástěnky občanským sdružením, zároveň bude sloužit 
jako informační cedule pro obecní zprávy. Babický drak bude odpovídat za obsah. 

• Úprava fotbalového hřiště (a okolí) - starostka pozve na příští zasedání zastupitelstva 
zástupce Sokola aby se spolu se zastupitelstvem dohodli na úpravě.  

� Skruže na fotbalovém hřišti podél lesa se zakryjí betonovými deskami - 
odpovědná osoba p. Jež, pořádková komise, do 31.4.2011.  

� Kameny u vjezdu do lesa u fotb. Hřiště - pořádková komise bude urgovat 
jejich umístění. 

• Jarní brigáda14.5. od 9:00 - lokalita kraj lesa u fotbalového hřiště, záměr - vyčistit od 
plastových odpadků, nalétaných obalových materiálů ze staveb, starého železa. ZO žádá 
občany o účast. Pro účastníky bude připraveno občerstvení. Děti a hlavně mládež vítáni. 

• Brigáda Hujara - podzim - ořez stromů. Nedá se projet velkým autem, v případě požáru ani 
hasičským. Termín bude upřesněn na podzim. 
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• Lokalita pro d ětské hřiště - byl vybrán pozemek u č.p. 76 + neoplocená část s klouzačkou 
a pískovištěm. V současné době ZO hledá odborníka/architekta schopného navrhnout 
budoucí podobu aby k tomu směřovaly úpravy této lokality včetně oplocení - odpovídá 
stavební výbor.  

• Zápis z jednání s p. Gloserem - schváleno p. Ježem, Rathouským, Heřmanským. 
Starostka rozešle. 

• Cesty, které nás spojují - v sobotu 7.5. 2011, jedná se o slavnostní otevření výletních tras 
vedoucích přes část okresu Praha-východ. Obce, které se projektu zúčastnily, jsou např. 
Babice, Březí, Dobrovčovice, Křenice, Sluštice, Sibřina atd. Každá obec vysílá svého 
zástupce. Za Babice by to měl být voják. ZO hledá dobrovolníka, který by se akce 
zúčastnil. Více na www.cestyspoluprace.eu.  

• Kroniká řka - jako kronikářka se přihlásila paní Volencová. Musí absolvovat odborné 
školení, kterého se zúčastní v dubnu 2011. Za práci kronikářky bude pobírat odměnu ve 
výši 10 000 Kč za rok. 

• Nájemní smlouva o správě lesa - právník doporučuje zastupitelstvu obce prostudovat 
přílohu č. 1 právní formy pro hospodaření s lesním majetkem. Bude kontaktován odborník, 
který vymezí optimální způsob správy.Termín - 10 - 11/2011. 

• ZŠ Mukařov - starostka zjistí kapacitu ZŠ Mukařov jako spádové školy pro žáky z Babic.  
• ZŠ u Říčanského lesa - ZO zatím platbu neschvaluje. 
• MŠ Sibřina - starostka poslala návrh dodatku smlouvy, který obec požaduje podepsat. 

Týká se rozhodnutí ZO platit pouze náklady za děti v předškolním věku, tj. poslední rok 
před školní docházkou. 

• Výstavba MŠ v Babicích - bod na jednání 18.4. Bude se týkat změny územního plánu (v 
běhu) vyhlášení výběrového řízení na dodavatele dokumentace a stavby, atd. 

• Chodníky - po roce bylo doručeno OÚ Babice Usnesení ZO Středočeského kraje  
týkajícího se budoucího bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Babice z majetku 
Středočeského kraje budoucí darovací smlouvou do majetku obce Babice. Po zaslání a 
podepsání budoucí smlouvy darovací může obec Babice požádat o dotaci na výstavbu 
chodníků. Bez tohoto převodu pozemků nelze žádat o dotaci. 

• Stížnost p. Poláka - na žádost p. Poláka se p. Haluza (stavební výbor) dostaví k projednání 
na místě, kterého se stížnost týká. Termín do 18.4.2011. 

• Námět na prověření situace ohledně polní cesty - směrem od ul. Větrná na Mukařov. 
Platí zde zákaz vjezdu, který není dodržován. Starostka zjistí možnosti průjezdu 
zemědělské techniky jinou cestou aby mohlo dojít na této cestě ke znemožnění průjezdu. 
 

 
Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:30 hodin 

ukončeno. 
 
 
 
V Babicích dne:   4.4. 2011 
Vyvěšeno dne:  11.4.2011 
                                                                                                     Kačírková Iva                                                            
                                                                                                        starosta    
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Hušová Hana, Rathouský Pavel 
Zapsala:    Kloubová Martina 


