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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 3.10. 2011 na OÚ v Babicích 
zápis č. 19 - 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 

Omluven:  Haluza Karel 
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 

Program:  
1) Schválení zápisu z min. zasedání. 
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
3) Smlouva o poskytnutí odborné pomoci. 
4) Mandátní smlouva p. Pacovský. 
5) Kontrola plnění úkolů z min. zasedání: 

a) Rozhodnutí o vybrání nabídky na zpracování projektu revitalizace návsi. 
b) Fotbalové hřiště. 
c) Stížnost p. Bělohoubka. 
d) Nedoplatky chatařů. 
e) Dopis manželů Píbilových. 
f) Dopis p. Šutky. 
g) Stížnost p. Raka. 
h) Stížnost p. Sodomy. 
i) Vyjádření odboru dopravy v Říčanech k projektu na zklidnění provozu. 

6) Převod pozemků do majetku obce. 
7) Vypořádání věcného břemena na pozemcích obce. 
8) Různé: 

a) Knihy po zrušené knihovně. 
b) Výstavba komunikace Větrná. 
c) Termín příštího zasedání. 

 
Program schválen 10 hlasy ZO. 
 
        

1) Schválení zápisu z minulého zasedání. 
Zápis schválen. 
 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
Navrženi: Sladký Daniel, Rathouský Pavel 
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO. 
 

3) Smlouva o poskytnutí odborné pomoci. 
Návrh usnesení č. 1: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí odb. pomoci uzavřenou s ing. Kendíkem 
v navrhovaném znění, a to do výše fakturované částky max. 70 000 Kč bez DPH. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1 byl přijat 10 hlasy ZO. 

4) Mandátní smlouva p. Pacovský. 
Jedná se o smlouvu o hospodaření s lesním majetkem obce. Připomínky zastupitelů budou 
zpracovány. Tímto bodem se bude ZO zabývat po předložení zpracovaných připomínek do 
smlouvy. 



2 
 

5) Kontrola pln ění úkolů z min. zasedání. 
a) Rozhodnutí o vybrání nabídky na zpracování projektu revitalizace návsi. 

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje na základě předložených nabídek (viz zápis č. 18/2011) výběr 
firmy Lucida s.r.o., která vypracuje projektovou dokumentaci k revitalizace návsi. Částka na 
zpracování dokumentace je 41 400,- vč. DPH. 
Hlasování: návrh usnesení č. 2 byl přijat 10 hlasy ZO. 

b) Fotbalové hřiště. 
• Pro vyrovnání celé plochy areálu hřiště vč. dovozu a odvozu zeminy bude najat stroj + 

pracovník za cenu 20 000 Kč.  
• Pojistná smlouva - bude přepsána na obec Babice. 
• Zavírání areálu - bude provedena oprava branky a instalace systému BRANO - odpovědná 

osoba p. Jež. 
• Návrh Návštěvního řádu - předložený návrh Sokola Babice neodpovídá skutečnosti. Bude 

přepracována a aktualizována smlouva a Provozní řád. Provozní řád bude umístěn u vstupu 
do areálu. 

c) Stížnost p. Bělohoubka - proběhla namátková kontrola Policií ČR, kontroly 
budou probíhat i nadále. Oficiální vyjádření Policie ČR starostka obce 
přepošle p. Bělohoubkovi. 

d) Nedoplatky chatařů - zbývá 72 chat, které nezaplatily. Pokud nezaplatí do 
17.10., bude jim zaslán platební výměr. 

e) Dopis manželů Píbilových - st. výbor odpověděl. 
f) Dopis p. Šutky - stavba chodníku před pozemkem - je nutná koordinace st. 

projektu a projektu obce a požádat majitele komunikace (SÚS) o vyjádření 
k projektu.  

g) Stížnost p. Raka - volné pobíhání agresivního psa - stížnost byla předána 
přestupkové komisi v Říčanech. 

h) Stížnost p. Sodomy - řeší stavební výbor. 
i) Vyjádření odboru dopravy v Říčanech k projektu na zklidnění provozu -     

p. Heřmanský komunikuje s odb. dopravy. 
 

6) Převod pozemků do vlastnictví obce. 
Návrh usnesení č. 3: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků (chodníky) parcelní č. 365/3, 
365/2a, 3777 z majetku Středočeského kraje do majetku obce Babice. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3 byl přijat 10 hlasy ZO. 
 

7) Vypořádání věcného břemena na pozemcích obce. 
ZO na nabídku firmy ČEZ (jako zástupce níže uvedených firem a příslušných čísel smluv) 
odpovídá, že ZO navrhuje cenu 1 000 Kč za m2 nebo bm, pokud ČEZ nesouhlasí, vyzývá obec 
firmu ČEZ k předložení znaleckého posudku o ocenění věcného břemeno dle stávající legislativy. 
Čísla smluv:  
firma Mašek Elektro, číslo smlouvy IV-12-6013317/1  
firma Elektrooáza, Maděra Šípek číslo smlouvy IV-12-6010371/1  
firma Elektrostav, číslo smlouvy IV-12-6013332  
firma  Janík a spol ., číslo smlouvy  IV-12-6000815/2  
 

 
8) Různé 

a) Knihy po zrušené knihovně - v budově staré školy (č.p. 76) jsou stále knihy 
po zrušené knihovně. Kulturní výbor (p. Kloubová) nabídne knihovně Open 
Gate zda by některé knihy nechtěli. 
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b) Výstavba komunikace Větrná. 
Návrh usnesení č. 4: ZO schvaluje dokumentaci pro změnu stavby před dokončením - výstavba 
komunikace Větrná. 
Hlasování: návrh usnesení č. 4 byl přijat 10 hlasy ZO. 
 

c) Termín příštího zasedání. 
      Příští zasedání ZO proběhne 17.10. 2011 od 19:30 na Obecním úřadě. 

 
 
 
 
 
 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 20:45 hodin 
ukončeno. 
 
 
 
 
 
 
V Babicích dne:   3. 10. 2011 
Vyvěšeno dne:  11. 10. 2011 
 
 
 
 
                                                                                                    Kačírková Iva                                                                                                                                                                             
                                                                                                         starosta    
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Sladký Daniel, Rathouský Pavel 
Zapsala:    Kloubová Martina 


