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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 28.11.2011 na Obecním úřadě v Babicích 
zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

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

Omluveni: Haluza Karel, Volenec David, Chadraba Jan 
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 

Program:  
1) Schválení zápisu z min. zasedání 
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 
3) Záměr pronájmu  movitých věcí ve vlastnictví obce Babice tvořící provozní 

soubory technologie 
4) Záměr pronájmu uzavřít se společností Vintex s.r.o. nájemní smlouvu  kanalizace  

pro veřejnou potřebu a jiného hospodářského majetku ve vlastnictví obce Babice 
5) Záměr obce Babice zakoupit pozemek p.č. 84/204 v k.ú. Babice (pozemek-cesta u 

vodárny) 
6) Žádost o převedení pozemku do osobního vlastnictví 
7) Různé: 

a) Způsob číslování usnesení 
b) Likvidace uřezaných větví 
c) Vandalismus informační tabule k projektu „Cesty, které nás spojují“ 
d) Fotbalové hřiště 
e) Záměr převodu stavby 
f) Žádost o pronájem Hasičské zbrojnice 
g) Stavební výbor 

8) Termín příštího zasedání 
 

Program schválen 8 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 8 hlasy ZO  
 

3) Záměr pronájmu  movitých věcí ve vlastnictví obce  Babice tvořící provozní soubory 
technologie 

Návrh usnesení č. 1/23/2011: Obec Babice oznamuje záměr uzavřít se společností VINTEX s.r.o. 
IČO 25620614 se sídlem Letní 62/12  PSČ 103 33 Praha 10, „Nájemní smlouvu kanalizace pro 
veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Babice“ na dobu 
jednoho roku, kterou přenechá k provozování vodohospodářský majetek tvořící kanalizaci pro 
veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Babice, s tím, nájemce bude oprávněn vykonávat práva 
provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích ve změní pozdějších předpisů. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1/23/2011 byl přijat 8 hlasy ZO.  
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4) Záměr pronájmu  uzavřít se společností  Vintex s.r.o. Nájemní smlouvu  kanalizace  
pro veřejnou potřebu a jiného hospodářského majetku ve vlastnictví obce Babice 

Návrh usnesení č. 2/23/2011: Obec Babice oznamuje záměr uzavřít se společností VINTEX s.r.o. 
IČO 25620614 se sídlem Letní 62/12  PSČ 103 33 Praha 10, „Nájemní smlouvu movitých věcí ve 
vlastnictví obce Babice tvořící provozní soubory technologie ČOV Babice“ na dobu jednoho roku, 
kterou přenechá tato zařízení k využívání za účelem čištění odpadních vod z obce Babice. 
Hlasování: návrh usnesení č. 2/23/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 

 
5) Záměr  obce Babice  zakoupit pozemek p.č. 84/204 v k.ú. Babice (pozemek-cesta u 

vodárny) 
ZO bude jednat dále o možnostech odkupu. 
 
6) Žádost o převedení pozemku do osobního vlastnictví 
Starostka obce požádá o prověření právníkem, zda byl pozemek vydržen a na základě tohoto 
poznatku bude ZO dále jednat. 
 
7) Různé 

a) Způsob číslování usnesení – číslování usnesení bude od tohoto zápisu ve formě: číslo 
usnesení/číslo zápisu/rok. 

b) Likvidace uřezaných větví – p. Jež se obrátí na specializovanou firmu a poptá cenovou 
nabídku. 

c) Vandalismus informační tabule k projektu „Cesty, které nás spojují“ – poškozená 
tabule bude opravena ze zdrojů MAS. 

d) Fotbalové hřiště – proběhlo jednání se zástupci Sokola o způsobu správy hřiště. 
Starostka spolu s právníkem připraví popis činnosti správce a předloží na jednání ZO 
v lednu 2012. 

e) Záměr převodu stavby 

Návrh usnesení č. 3/23/2011: Obec Babice oznamuje záměr bezúplatného převodu stavby 
veřejného osvětlení (VO) na pozemku p.č. 280/52 v katastrálním území Babice do majetku obce. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3/23/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 

f) Žádost o pronájem Hasičské zbrojnice – SDH Babice předložilo žádost o pronájem na 
3.12.2012. Žádost byla odsouhlasena. 

g) Stavební výbor 
• ČEZ Distribuce - souhlas s umístěním stavby č. j. 680/11 – bez připomínek 
• Rozhodnutí o odstranění stavby – č. j. 681/11 – bez námitek 
• Souhlas s umístěním stavby č. j. 683/11 – bez námitek 
• Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu – nekompletní dokumentace – 

Obecní úřad vyzve žadatele k doložení chybějící dokumentace  
 

8) Termín příštího zasedání 
 Příští zasedání ZO proběhne 12.12. 2011 od 19:30 na Obecním úřadě. 
 
 Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 20:40 hodin 
ukončeno. 
 
V Babicích dne: 28. 11. 2011 
Vyvěšeno dne:    5. 12. 2011 
                                                                                                    Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                         starosta    
Ověřovatelé zasedání:  Hušová Hana, Jež Miroslav 
Zapsala:    Kloubová Martina 


