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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 5.9. 2011 na OÚ v Babicích 
zápis č. 17 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

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

Hosté: p. Janoš (stavební výbor), p. Bělohoubek, p. Bělohoubková  
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 

Program:  
1) Schválení zápisu z min. zasedání. 
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
3) Nedoplatky za komunální odpad – chataři – kontrolní výbor. 
4) Směrnice časového rozlišení – finanční výbor. 
5) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání. 
6) Návrh na obsah Občasníku. 
7) Žádost p. Sladkého – úhrada poplatku za seminář. 
8) Stížnost p. Bělohoubka. 
9) Účast na semináři Obecní zeleň. 
10) Různé: 

a) Umístění dopravního zrcadla v ul. Starobabická. 
b) Územní plán Říčany. 
c) Žádost p. Kovandové. 
d) Objednávka služeb p. Kendíka. 
e) Stav komunikace Větrná. 
f) Termín příštího zasedání. 
 

 
Program schválen 11 hlasy ZO. 
        
 
1/ Schválení zápisu z minulého zasedání. 
Zápis schválen. 
 
2/ Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
Navrženi: Gahura Jan, Heřmanský Jan 
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 11 hlasy ZO  
 
8/ Stížnost p. Bělohoubka. 
Bod byl zařazen na začátek jednání vzhledem k přítomnosti manželů Bělohoubkových. 
Stížnost se týká porušování nočního klidu restaurací Variant Club, nedodržování dopravního 
značení a propadu komunikace v místě vedení plynového potrubí, dále řešení svodu vody - vše 
v ulici Sportovní. 
Komunikace: Stavební výbor provede kontrolu odvodnění komunikace a místa propadu 
komunikace, konkrétně v místě, kde vede plynové potrubí. 
Dodržování nočního klidu a dopravního značení – p. starostka pošle žádost na Policii ČR na 
častější kontroly v této lokalitě se zaměřením na obě uvedené skutečnosti.  
Dále Obecní úřad vyzve nájemce a stěžovatele ke společnému jednání. 
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3/ Nedoplatky za komunální odpad – chataři – kontrolní výbor.  
Na základě vyhlášky je stanoven roční poplatek za komunální odpad pro chataře ve výši 
400Kč/chata. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nezaplatilo tento poplatek 96 chatařů, rozhodlo 
ZO, že zastupitelé obejdou chaty a vhodí informační lístek o výši poplatku a termínu zaplacení, tj. 
30.9. 2011. Těm, kteří poplatek nezaplatí, bude zaslán platební výměr.  
Návrh usnesení č. 1: ZO schvaluje obeslání platebního výměru těm majitelům chat, kteří do 30.9 
2011 nezaplatí poplatek za komunální odpad ve výši 400,- Kč. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1 byl přijat 11 hlasy ZO. 
 
4/ Směrnice časového rozlišení. 
Návrh usnesení č. 2:  ZO schvaluje znění Směrnice časového rozlišení viz Příloha č1. Dokument 
bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování: návrh usnesení č. 2 byl přijat 11 hlasy ZO. 
 
5/ Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání. 

− Propadlý kanál v Babičkách u autobusové zastávky: bude provedena náprava na náklady 
Obecního úřadu. Zodpovědná osoba p. Holubovský. 

− Rozpočtové opatření: 
Návrh usnesení č. 3: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3 byl přijat 11 hlasy ZO. 

− Dopis č. j. 445/2011 – jedná se výzvu k nahlášení osob, které budou zodpovědné k zápisu 
do registru osob a nemovitostí – P. Chadraba, p. Hušová. 

 
6/ Návrh obsahu Občasníku. 
Návrh kulturního výboru byl schválen. Příspěvky pošlou zastupitelé do 16.9. 2011. Příspěvky 
mohou zasílat i občané Babic, buď na e-mail ksvybor@email.cz nebo vhazovat do schránky 
Obecního úřadu. Návrh Občasníku se bude projednávat na zasedání ZO dne 19.9. 2011.  
 
7/ Žádost p. Sladkého – úhrada poplatku za seminář. 
Návrh usnesení č. 4: ZO schvaluje úhradu poplatku za seminář KONFERENCE O ROZPOČTECH A 

FINANCOVÁNÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV  ve výši 1140 Kč.  
Hlasování: návrh usnesení č. 4 byl přijat 11 hlasy ZO. 
 
9/ Účast na semináři obecní zeleň. 
Semináře se zúčastní p. Volenec. 
Návrh usnesení č. 5: ZO schvaluje úhradu poplatku za seminář OBECNÍ ZELEŇ ve výši 150 Kč.  
Hlasování: návrh usnesení č. 5 byl přijat 11 hlasy ZO. 
 
10/ Různé 

a) Umístění dopravního zrcadla ul. Starobabická. 
Starostka pošle žádost na Správu a údržbu silnic ohledně umístění dopravního zrcadla v zatáčce u 
č.p. 29. 
 

b) Územní plán Říčany. 
Oznámení zahájení projednání návrhu územního plánu Říčan- vyvěšeno na úřední desce OÚ 
Babice. 
 

c) Žádost paní Kovandové. 
Žádost se týká umístění retardéru v ul. Lomená. 
Vzhledem k tomu, že tato ulice je i Obytná zóna a již 1 retardér v ulici je, ZO tuto žádost 
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neschvaluje. 
Návrh usnesení č. 6: ZO neschvaluje žádost o vybudování retardéru v ul. Lomená.  
Hlasování: návrh usnesení č. 6 byl přijat 11 hlasy ZO. 
 

d) Objednávka služeb p. Kendíka. 
Návrh usnesení č. 7: ZO schvaluje objednávku služeb auditora na konzultace ohledně 
provozování kanalizačních řadů a čističky v obci Babice.  
Hlasování: návrh usnesení č. 7 byl přijat 11 hlasy ZO. 
 

e) Stav výstavby komunikace Větrná. 
Stavební výbor dal připomínky k projektu výstavby komunikace, čeká se na čistopis projektu. 
 

f) Termín příštího zasedání. 
Příští zasedání ZO proběhne 19.9. od 19:30 na Obecním úřadě. 
 

 
 
 
Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:10 hodin 

ukončeno. 
 
 
 
V Babicích dne:   5. 9. 2011 
Vyvěšeno dne:  12. 9. 2011 
 
 
 
                                                                                                    Kačírková Iva                                                        
                                                                                                         starosta    
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Gahura Jan, Heřmanský Jan 
Zapsala:    Kloubová Martina 


