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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 12.12.2011 na Obecním úřadě v Babicích 
zápis č. 24 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

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

Omluveni: Haluza Karel, Gahura Jan, Rathouský Pavel 
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 

Program:  
1) Schválení zápisu z min. zasedání 
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 
3) Žádost o dotaci - Úprava  návsi a hrací plochy v obci Babice, projednání a schválení  
4) Žádost o dotaci - Zkvalitnění životního prostředí, údržba zeleně v obci Babice 

projednání a schválení 
5) Žádost o dotaci - Podpora volnočasových a sportovních aktivit, projednání, 

schválení 
6) Projednání nabídek na údržbu stromů v obci Babice 
7) Novoroční vydání Babického občasníku, návrh inzerce 
8) Plánovací smlouva 32 RD 
9) Žádost o výměnu pozemků 
10) Schválení Nájemní smlouvy kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného 

vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Babice  se společností Vintex s.r.o. 
s tím, že nájemce bude oprávněn vykonávat  práva provozovatele kanalizace pro 
veřejnou potřebu. 

11) Schválení Nájemní smlouvy movitých věcí ve vlastnictví obce Babice - provozní 
soubory technologie ČOV. 

12) Schválení bezúplatného převodu stavby veřejného osvětlení v ulici Větrná 
13) Inventarizace 
14) Rozpočet na rok 2012, rozpočtové opatření 
15) Vrácení jistiny (zajištění závazku Smlouva směnná z 29.9.2008-oddělení části  

pozemku č.p. 84/143 na zřízení cesty do lesa)  p. Ljudmile Pedan. 
16) Vstup obce do MAS Říčansko 
17) Obecný popis činnosti správce hřiště, výběrové řízení 
18) Různé: 

a) Převod pozemku paní Šindelářové viz č.j. 684/2011 
b) Ústní žádost pana Svitáka  
c) Štěpkování 
d) Vánoční setkání 
e) Návrh na úpravu nájmů v č.p. 76 
f) Oznámení o zahájení řízení č.j. 697/11 
g) Oznámení o ústním jednání č.j. 696/11 
h) Oznámení o zahájení řízení č.j. 695/11 
i) Plná moc k zastupování obce 
j) Kulturní výbor 
k) Stížnost paní Hurajtové 

19) Termín příštího zasedání 
Program schválen 8 hlasy ZO. 
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1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 
 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 
Navrženi: Chadraba Jan, Sladký Daniel 
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  
 

3) Žádost o dotaci - Úprava  návsi a hrací plochy v obci Babice, projednání a schválení  

Návrh usnesení č. 1/24/2011: Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze 
Středočeského kraje Fondu rozvoje obcí a měst na r. 2012, ev. číslo žádosti 
FRO/VEP/011920/2012, název projektu: „Úprava návsi a hrací plochy v obci Babice“ a zároveň 
schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu obce.  
Hlasování: návrh usnesení č. 1/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO.  

 
4) Žádost o dotaci – Zkvalitnění životního prostředí, údržba zeleně v obci Babice 

Návrh usnesení č. 2/24/2011: Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze 
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2012, ev. číslo žádosti 
FŽP/ZŽP/012107/2012, název projektu „Údržba zeleně v obci Babice“ a zároveň schvaluje 
spolufinancování akce z rozpočtu obce. 
Hlasování: návrh usnesení č. 2/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 

 
5) Žádost o dotaci – Podpora volnočasových a sportovních aktivit, projednání, schválení 

Návrh usnesení č. 3/24/2011: Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze 
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence, ev. číslo žádosti 
SVČ/VSA/011746/2012, název projektu „Pomoc sportovním sdružením obce Babice“ a zároveň 
schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu obce. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 
. 
6) Projednání nabídek na údržbu stromů v obci Babice 
Došlé nabídky p. Volenec porovná a předloží na příštím zasedání 9.1.2012. 
 
7) Novoroční vydání Babického občasníku, návrh inzerce 
Další vydání Babického občasníku bude v lednu 2012. O roznos požádá Obecní úřad pana 
Skálu. 

Návrh usnesení č. 4/24/2011: ZO schválilo návrh ceníku inzerce. Příjmy z inzerce budou 
použity na pokrytí nákladů na tisk a roznos.  
Hlasování: návrh usnesení č. 4/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 
   
8) Plánovací  smlouva  32 RD 
Starostka bude urgovat stavební firmu ohledně bezúplatného převodu komunikace do vlastnictví 
obce, jelikož firma nesplnila podmínky dané smlouvou. 
 
9) Žádost o výměnu pozemků 
Obec nesouhlasí s navrženou výměnou viz č.j. 688/2011. Navrhuje odkup za symbolickou částku. 
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10) Schválení Nájemní smlouvy kanalizace  pro veřejnou potřebu  a jiného 
vodohospodářského majetku  ve vlastnictví obce Babice  se společností  Vintex s.r.o. 
s tím, že nájemce  bude oprávněn vykonávat  práva  provozovatele kanalizace  pro 
veřejnou potřebu. 

Návrh usnesení č. 5/24/2011: ZO schvaluje znění Nájemní smlouvy kanalizace pro veřejnou 
potřebu a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Babice se společností Vintex 
s.r.o. s tím, že nájemce bude oprávněn vykonávat práva provozovatele kanalizace pro veřejnou 
potřebu. Případný podpis smlouvy bude ZO předložen ke schválení.  
Hlasování: návrh usnesení č. 5/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 
11) Schválení   Nájemní smlouvy  movitých věcí ve vlastnictví obce Babice –provozní 

soubory technologie ČOV. 

Návrh usnesení č. 6/24/2011: ZO schvaluje znění Nájemní smlouvy movitých věcí ve 
vlastnictví obce Babice – provozní soubory technologie ČOV se společností Vintex s.r.o. 
Případný podpis smlouvy bude ZO předložen ke schválení.  
Hlasování: návrh usnesení č. 6/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 
12) Schválení  bezúplatného převodu stavby veřejného osvětlení v ulici Větrná  

Návrh usnesení č. 7/24/2011: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku 280/52 od společnosti 
Vintex do majetku obce Babice.  
Hlasování: návrh usnesení č. 7/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 

 
13) Inventarizace 
ZO se bude zabývat inventarizací po předložení seznamu a návrhu odpisového plánu 
 
14) Rozpočet na rok 2012, rozpočtové opatření 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce, ZO se bude zabývat rozpočtem na dalším zasedání, 
tj. 9.1.2012. 
Závěrečným rozpočtovým opatřením se ZO bude zabývat 9.1.2012. 
. 
15) Vrácení jistiny (zajištění závazku Smlouva směnná z 29.9.2008-oddělení části  pozemku 
č.p. 84/143 na zřízení cesty  do lesa) p.Ljudmile Pedan 

Návrh usnesení č. 8/24/2011: ZO schvaluje vrácení jistiny ve výši 29 000,- Kč k pozemku č. 
84/143 paní. Ljudmile Pedan (viz. Směnná smlouva č. 2/2008).  
Hlasování: návrh usnesení č. 8/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 
16) Vstup obce do MAS Říčansko 

Návrh usnesení č. 9/24/2011: ZO schvaluje členství obce v MAS Říčansko.  
Hlasování: návrh usnesení č. 9/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 
17) Obecný popis činnosti správce hřiště, výběrové řízení 
Popis činnosti byl na základě připomínek upraven a bude zveřejněn na úřední desce, 
internetových stránkách obce (www.babiceurican.cz), v Babickém občasníku. Zájemci se mohou 
přihlásit na Obecním úřadu.  

Návrh usnesení č. 10/24/2011: ZO schvaluje výši měsíční odměny pro správce hřiště na 3000 
Kč/ měsíc.  
Hlasování: návrh usnesení č. 10/24/2011 byl přijat 7 hlasy ZO, 1 zastupitel se hlasování zdržel. 
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18) Různé 
a) Převod pozemku paní Šindelářové - č.j. 684/2011 
Pozemek byl vydržen, starostka odepíše a poskytne informace ohledně dalšího postupu. 
b) Ústní žádost pana Svitáka 
Obecní úřad vyzve žadatele o předložení studie projektu. Poté se ZO bude žádostí dále 
zabývat. 
c) Štěpkování 
P. Jež zajistí štěpkovač a obsluhu. 
d) Vánoční setkání 

Návrh usnesení č. 11/24/2011: ZO schvaluje výši částky na organizaci Vánočního setkání na 3000 
Kč. 
Hlasování: návrh usnesení č. 11/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 

e) Návrh na úpravu nájmů v č.p. 76 

Návrh usnesení č. 12/24/2011: ZO schvaluje úpravu nájemného o započítání poplatků za 
komunální odpad a zálohy na elektřinu. Paní Hušová připraví Dodatek k nájemní smlouvě, který 
bude nájemníkům doručen do konce roku 2011. 
Hlasování: návrh usnesení č. 12/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 

f) Oznámení o zahájení řízení č.j. 697/11 
ZO bere na vědomí. 
g) Oznámení o ústním jednání č.j. 696/11 
ZO bere na vědomí. 
h) Oznámení o zahájení řízení č.j. 695/11 
ZO bere na vědomí. 
i) Plná moc k zastupování obce 

Návrh usnesení č. 13/24/2011: ZO schvaluje udělení plné moci pro pana Heřmanského ve věci 
zastupování obce při ústním jednání č.j. 697/11 a č.j. 695/2011. 
Hlasování: návrh usnesení č. 13/24/2011 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 

j) Kulturní výbor 
Kulturní výbor navrhne odměňování pro seniory při výročí narození. 
k) Stížnost paní Hurajtové 
Ve věci stížnosti ohledně nesprávného parkování v ulici Honzíkova nemá Obecní úřad 
žádné pravomoci. V těchto záležitostech se musí stěžovatel obrátit na Polici ČR. 
 

19) Termín příštího zasedání 
 Příští zasedání ZO proběhne 9. 1. 2012 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: 12. 12. 2011 
Vyvěšeno dne:  21. 12. 2011 
                                                                                                    Kačírková Iva                                                                                                                
                                                                                                         starosta    
 
Ověřovatelé zasedání:  Chadraba Jan, Sladký Daniel 
Zapsala:    Kloubová Martina 
 
 


