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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 14.2.2011 na OÚ v Babicích 
zápis č. 4 - začátek  v 19:30 hod. 

 
 

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

Omluven:  Jež Miroslav 
Hosté:   p. Gloser, p. Gloserová, p. Rathouská - projednání bodu 9 
 
Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 
Program:  1/ Schválení zápisu z min. zasedání. 

 2/ Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
 3/ Smlouvy k povolení vjezdu. 
 4/ Oprava budovy č.p. 76.  

    5/ Vyhodnocení nabídek k úpravě územního plánu. 
 6/ Vyhodnocení nabídek pro Veřejnou zakázku malého rozsahu - zpracování 
     projektové dokumentace na zklidnění provozu na vyznačených komunikacích   
     obce Babice. 
 7/ Projednání veřejnoprávní smlouvy a dalších smluv s Open Gate.  
 8/ Různé (informace, p. Holubovský - pracovní smlouva, OZV č. 1/2011, č.2/2011. 
 9/ Bod mimo schválený program - parkování v ul. Okružní. 

         
 
1/ Schválení zápisu z minulého zasedání. 
Zápis schválen. 
 
2/ Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
Navrženi: Sladký Jan, Heřmanský Jan 
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  
 
3/ Smlouvy k povolení vjezdu. 
Vzhledem k tomu,že OÚ obdržel od Ministerstva vnitra  připomínky k OZV č.1/2011bude 
konečná úprava smluv schválena později. 
 
4/ Oprava budovy č.p. 76 . 
Budova se od pátku 11.2. temperuje. Na jaře tohoto roku se místnosti vyklidí, p.Haluza nabídl 
provést po vyklizení místnosti bývalého archivu opravu podlah. Stavební výbor připraví návrhy 
k možnému využití. 
 
5/  Vyhodnocení nabídek k úpravě územního plánu. 
Byly doručeny tyto nabídky: 
C.H.S. Praha s.r.o. – z kapacitních důvodů se nebudou ucházet 
S.H.S. Architekti – cenová nabídka: 5000,- vč. DPH 
Atelier 3 Architekti – cenová nabídka 75 000,- vč. DPH 
Návrh usnesení č.1: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vítěze nabídek k úpravě územního plánu f S.H.S Architekti a dále 
pověřuje p. Heřmanského k jednání o rozšíření předmětu plnění o spolupráci na  zadání územního 
plánu. 
Hlasování: návrh usnesení č.1 schválen 10 hlasy ZO. 
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6/ Vyhodnocení nabídek pro Veřejnou zakázku malého rozsahu - zpracování PD na 
     zklidnění provozu na vyznačených komunikacích obce Babice. 
VPÚ Deko Praha – cenová nabídka: 54 000,- vč. DPH 
DIPRO, spol. s r.o.- cenová nabídka: 124 860,- vč. DPH 
Atelier PROMÍKA – cenová nabídka: 54 000,- vč. DPH 
Pragoprojekt, a.s. – cenová nabídka 58 080,- vč. DPH 
Návrh usnesení č.2: 
ZO nevybralo žádnou výše uvedenou nabídku vzhledem k finanční náročnosti celého projektu. ZO 
bude hledat další varianty řešení. 
Hlasování: návrh usnesení č.2 schválen 10 hlasy ZO. 
 
7/  Projednání veřejnoprávní smlouvy a dalších smluv s Open Gate. 
ZO se dostaví na mimořádné zasedání 21.2.2011 k projednání čistopisu smluv s OG. 
Hlasování: schváleno 10 hlasy ZO. 
 
8/ Různé 

• Smlouva p. Holubovský – v jednání. 
• OZV č. 1/2011 – probíhá diskuse. 
• OZV č. 2/2011 – probíhá diskuse. 
• Žádost paní Bendové o možnosti zřízení veterinární ordinace – ZO nemá námitek. 

 Hlasování: schváleno 10 hlasy ZO. 
• Návrh p. Sladkého rozpočtového opatření č.3. 

Návrh usnesení č.3: 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3.  

 Hlasování: návrh usnesení č.3 schválen 10 hlasy ZO. 
• Nákup nového PC včetně operačního systému a MS Office business 2010. 

Návrh usnesení č.4: 
ZO schvaluje zakoupení nového PC včetně soft.výbavy a DPH za 18.083,-. 

 Hlasování: návrh usnesení č.4 schválen 10 hlasy ZO. 
• Babický občasník - M. Kloubová provede navržené grafické úpravy a zařídí tisk. 

 
9/ Parkování v ul. Okružní - mimořádný bod mimo schválený program. 
Stížnost na parkování v ul. Okružní se týká následujících č.p. - 264, 263, 266, 265, 219, 216, 183, 
162. Starostka pozve všechny zúčastněné strany na OÚ k projednání stížnosti. V případě nedohody 
přistoupí ZO k navržení dopravních variant řešení. 
Hlasování: schváleno 10 hlasy ZO. 
 
 
 Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:00 hodin 
ukončeno. 
 
 
V Babicích dne: 14.2.2011 
Vyvěšeno dne:  21.2.2011 
 
                                                                                                     Kačírková Iva                                                                                                                                                     
                                                                                                  starosta    
 
Ověřovatelé zasedání:  Sladký Daniel, Heřmanský Jan 
Zapsala:    Kloubová Martina 


