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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 19.9.2011 na OÚ v Babicích 
zápis č. 18 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

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

Omluveni:  Haluza Karel 
Hosté: p. Boček, 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) Fotbalové hřiště. 
4) Kontrola plnění úkolů. 
5) Různé: 

a) Ohlášení akce 
b) Termín příštího zasedání 
 

Program schválen 10 hlasy ZO. 
 
        

1) Schválení zápisu z minulého zasedání. 
Zápis schválen. 
 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
Navrženi: Hušová Hana, Jež Miroslav 
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  
 

3) Fotbalové hřiště. 
 Po dohodě se zástupci Sokol Babice přistoupí OÚ k těmto krokům: 

• P. Jež a p. Boček zjistí nutné úpravy a cenové nabídky na jednotlivé práce viz níže. 
• OÚ najme stroj na stavební úpravy, pomocí kterého se srovná terén na celém hřišti tak, aby 

se dalo sekat traktůrkem. 
• P. Holubovský vyseká křoviny za fotbalovou brankou. 
• OÚ dodá popelnici na komunální odpad i se známkami na vývoz a Sokol Babice bude 

odpovídat za vyvážení popelnice. Do popelnice se nebude dávat odpad, který lze třídit. 
• Sokol Babice dodá do příštího zasedání ZO návrh smlouvy na nájem areálu a provozního 
řádu. ZO toto projedná 3.10. 2011. 

 
4) Kontrola pln ění úkolů. 
• Vyřízení stížnosti p. Bělohoubka - do ulice Sportovní OÚ nechá navést štěrk do kaluží, 

výmolů od aut a k HUP. 
• Nedoplatky chatařů za vývoz komunálního odpadu - bude projednáno na příštím zasedání, 

tj. 3.10. 2011- 
• Umístění dopravního zrcadla v ul. Starobabická u č.p. 29 - OÚ podal žádost na Správu a 

údržbu silnic. Musíme počkat na jejich vyjádření. 
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• Otevírání obálek s nabídkami na projektovou dokumentaci „Revitalizace návsi – 
o Fa LUCIDA - nejasná cena. Starostka požádá firmu o potvrzení částky a 

rozhodnutím o výběru z nabídek se bude ZO zabývat na příštím zasedání, tj. 3.10. 
2011. 

o Fa Ateliér PROMIKA - 86 000 Kč vč. DPH. 
o Fa Pragoprojekt - 218 160 Kč vč. DPH. 
o Fa DIPRO - 475 200 Kč vč. DPH. 
o Fa EVEX Eng.- 47 400 Kč vč. DPH. 

• Dopis manželů Píbilových ohledně svodu dešťové vody v ul. Větrná  - stavební výbor se 
vyjádří. 

• Zrušení vyhlášky 2/2006 - v řízení. 
• Mandátní smlouva na správu lesního majetku obce - zastupitelé pošlou připomínky do 

30.10. 2011. 
• Žádost p. Šutky - po vyčíslení nákladů obec přispěje na opravu kanalizace. Výši částky 

rozhodne ZO po vyčíslení nákladů. Starostka dále připraví podklady pro stavební výbor 
ohledně výstavby chodníku před pozemkem p. Šutky. 

• Návrh smlouvy p. Kendíka ohledně konzultační činnosti na vodovod a kanalizaci -  
starostka zašle zastupitelům návrh a ZO rozhodne na příštím zasedání, tj. 3.10. 2011. 

• Stížnost p. Raka - volné pobíhání agresivního psa - další postup bude projednán 
s právníkem. 

• Návrh obsahu Babického občasníku -  bez námitek. Část výtisků bude k dispozici chatařům 
v obchůdku pí. Bartákové. Ostatní výtisky budou doručeny do schránek rodinných domů. 
 

5) Různé 
a) Ohlášení akce - p. Muk, Honzíkova ul., ohlásil konání akce - oslava, dne 24.9. 2011 do 

00:00. 
b) Termín příštího zasedání 

       Příští zasedání ZO proběhne 3.10. 2011 od 19:30 na Obecním úřadě. 
 
 
 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:30 hodin 
ukončeno. 
 
 
 
 
V Babicích dne: 19. 9. 2011 
Vyvěšeno dne:  26. 9. 2011 
 
 
                                                                                                    Kačírková Iva                                                         
                                                                                                         starosta    
 
 
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Hušová Hana, Jež Miroslav 
Zapsala:    Kloubová Martina 


