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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 16.5.2011 na OÚ v Babicích 
zápis č. 11 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

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

Hosté: p. Sivák, p. Chilý 
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 
Program: 1) Schválení zápisu z min. zasedání. 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
3) Schválení finančního příspěvku na Veselou náves. 
4) Různé: 

− Jednání se Sokol Babice 
− Došlá pošta 
− Babický občasník 
− Smlouva o smlouvě budoucí - převod pozemků pro chodníky 
− Zvýšení koeficientu daně z nemovitosti 
− Dohoda č. 111/2011 
− Projekt Cesty, které nás spojují 
− Vyjádření k výstavbě na pozemku č. 280/26 
− Vyjádření k výstavbě na pozemku č. 84/120 
− Vyjádření k výstavbě nové ČOV v lokalitě 32 RD 
− Vyjádření k žádosti o napojení pozemků p.č. 74/17 a p.č. 74/27 v k.ú. 

Babice na jímku odpadních vod 
− Revokace usnesení č. 8 - zápis č. 10/2011 
− Studie pro vymezení pozemku u č.p. 76 
− Žádost o prodloužení termínu provedení komunikace Lomená 
− Zvýšení intenzity hlídek Policie ČR 
− Koše na psí exkrementy  
− Pozvánka MÚ Říčany na pracovní setkání dne 31.5. 2011 
− Úhrada neinvestičních nákladů ZŠ Nerudova ul. 

Program schválen 11 hlasy ZO. 
         
 
1/ Schválení zápisu z minulého zasedání 
Zápis schválen. 
 
2/ Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 
Navrženi: Jež Miroslav, Chadraba Jan 
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 11 hlasy ZO  
 
3/  Schválení finančního příspěvku na Veselou náves 
Návrh usnesení č. 1: ZO souhlasí s finančním příspěvkem na Veselou náves konanou 16.5. 2011 
ve výši 10 000Kč.  
Hlasování: návrh usnesení č. 1 přijat 11 hlasy ZO. 
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4/ Různé 
• Jednání se Sokol Babice. 

Zástupce Sokol Babice představil návrh rozšíření záchytných sítí na fotbalovém hřišti, ZO 
poptá další firmy pro porovnání nabídek. 

Návrh usnesení č. 2: ZO zpracuje žádost o grant vyhlášený MAS Říčansko do hodnoty max. 
120 000Kč na výstavbu záchytných sítí..  
Hlasování: návrh usnesení č. 2 přijat 11 hlasy ZO. 

Sokol Babice zašle do 20.5. návrh znění smlouvy o pronájmu fotbalového hřiště a 
provozního řádu. Oběma dokumenty se bude ZO zabývat na příštím zasedání, tj. 30.5. 
2011. 

• Babický občasník.  
Na základě podnětu kulturního výboru obec požádala o evidenční číslo pro tiskovinu 
Babický občasník, který přiděluje Ministerstvo kultury. Toto ev. číslo bylo přiděleno. 
Babický občasník vyjde před zahájením letních prázdnin. Kulturní výbor, který je 
odpovědný za obsahovou náplň, sbírá podněty na e-mailu ksvybor@email.cz nebo je 
možné je vhodit do schránky na Obecním úřadě s označením „Občasník“.  

• Smlouva o smlouvě budoucí - převod pozemků pro chodníky.  
Návrh usnesení č. 3: ZO souhlasí se zněním smlouvy.  
Hlasování: návrh usnesení č. 3 přijat 11 hlasy ZO. 

• Zvýšení koeficientu na daň z nemovitosti. 
Návrh usnesení č. 4: ZO souhlasí s návrhem zvýšit koeficient pro platbu daně z nemovitosti na 
„2“ s platností od 1.1. 2012.  
Hlasování: návrh usnesení č. 4 přijat 11 hlasy ZO. 

• Dohoda č. 111/2011  
Návrh usnesení č. 5: ZO souhlasí s úhradou neinvestičních nákladů na žáka v ZŠ Nerudova. 
Hlasování: návrh usnesení č. 5 přijat 11 hlasy ZO. 

•  Projekt Cesty, které nás spojují.  
OÚ Babice obdržela poděkování za spolupráci při organizaci akce konané 7.5.2011. 
Více na www.cestyspoluprace.eu. 

• Vyjádření k výstavbě na pozemku č. 280/26.  
Návrh usnesení č. 6: ZO nemá námitky proti výstavbě na pozemku parc. č. 280/26 v k.ú. Babice 
dle dokumentace zpracované ing. Šimánkem z 03/2011. Vlastník pozemku uzavřel smluvní 
závazek vedoucí k zajištění potřebné dopravní infrastruktury k tomuto pozemku. 
Vyjádření o zajištění dopravení infrastruktury se týká pouze tohoto pozemku a nemůže být využito 
pro další stavební řízení. 
Hlasování: návrh usnesení č. 6 přijat 11 hlasy ZO. 

• Vyjádření k výstavbě na pozemku č. 84/120.  
Návrh usnesení č. 7: ZO nemá námitky proti výstavbě na pozemku parc. č. 84/120 v k.ú. Babice 
dle dokumentace zpracované ing. Kováčem z 03/2011. Vlastník pozemku uzavřel smluvní závazek 
vedoucí k zajištění potřebné dopravní infrastruktury k tomuto pozemku. 
Vyjádření o zajištění dopravení infrastruktury se týká pouze tohoto pozemku a nemůže být využito 
pro další stavební řízení. 
Hlasování: návrh usnesení č. 7 přijat 11 hlasy ZO. 

• Vyjádření k výstavbě nové ČOV v lokalit ě 32 RD. 
Návrh usnesení č. 8: ZO nesouhlasí s výstavbou nové čističky odpadních vod (dále ČOV) 
v lokalitě 32 RD. Obec Babice již má centrální ČOV, jejíž zkapacitnění je těsně před dokončením 
a plně dostačuje pro potřeby této lokality. Doporučujeme kontaktovat provozovatele ČOV - 
společnost Vintex a připojení této lokality koordinovat s probíhajícím zkapacitněním. 
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Žadatelem navrhované řešení nesnižuje výrazným způsobem závislost obce na jediné ČOV, navíc 
není řešeno vypouštění vyčištěných vod. V místě není žádná vodoteč, kam lze odvod z ČOV 
zaústit. 
Hlasování: návrh usnesení č. 8 přijat 11 hlasy ZO.  

• Vyjádření k žádosti o napojení pozemků 74/17 a 74/27 na jímku odpadních vod. 
Návrh usnesení č. 9: ZO nesouhlasí s napojením pozemků p.č. 74/17 a p.č. 74/27 v k.ú. 
Babice na jímku odpadních vod. Toto řešení není v souladu s platným UR a uzavřenou plánovací 
smlouvou. Nově navržené řešení má nepříznivý vliv na životní prostředí obce Babice. Vyvážení 
odpadů z jímek zatěžuje obec nadměrným hlukem a výfukovými plyny. Množství vyváženého 
odpadu navíc nelze efektivně kontrolovat a dochází k nekontrolovatelnému vypouštění odpadních 
vod. 
Hlasování: návrh usnesení č. 9 přijat 11 hlasy ZO.  

• Revokace usnesení č. 8 – zápis č. 10/2011. 
Návrh usnesení č. 10: ZO souhlasí s revokací usnesení č. 8 - zápis č. 10/2011 týkající se č.j. 
21340/2011-MUR/OSU/00022. 
Hlasování: návrh usnesení č. 10 přijat 11 hlasy ZO. 

• Studie pro vymezení pozemku u č.p. 76. 
Návrh usnesení č. 11: ZO schvaluje úhradu finančních prostředků na vypracování studie 
vymezení rozměrů pozemku u č.p. 76 v ceně 9 600 vč. DPH. 
Hlasování: návrh usnesení č. 11 přijat 11 hlasy ZO. 

• Žádost o prodloužení termínu provedení komunikace Lomená. 
Návrh usnesení č. 12: ZO schvaluje prodloužení termínu dokončení komunikace Lomená do 
31.12.2011. 
Hlasování: návrh usnesení č. 12 přijat 11 hlasy ZO. 

• Zvýšení intenzity hlídek Policie ČR. 
Na žádost obce Policie ČR přislíbila zvýšení intenzity kontrol v obci Babice. 

• Koše na psí exkrementy. 
Zbývající koše budou nainstalovány do konce května 2011.  

• Pozvánka MÚ Říčany na pracovní setkání dne 31.5. 2011. 
MÚ Říčany pozval zástupce obce na pracovní setkání týkající se územního plánování. Za OÚ 
Babice se zúčastní p. Heřmanský. 

• Úhrada neinvestičních nákladů ZŠ Nerudova ul.  
Návrh usnesení č. 13: ZO schvaluje úhradu faktury za neinvestiční náklady ZŠ Nerudova ulice. 
Hlasování: návrh usnesení č.13 přijat 11 hlasy ZO. 
 

 
 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:30 hodin 
ukončeno. 
 
 
V Babicích dne: 16.5. 2011 
Vyvěšeno dne:   23.5.2011  
                                                                                                     Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                         starosta    
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Jež Miroslav, Chadraba Jan 
Zapsala:    Kloubová Martina 


