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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 7.3. 2011 na OÚ v Babicích 
zápis č. 6 - začátek  v 19:30 hod. 

 
Přítomni: Kačírková Iva, Haluza Karel, Heřmanský Jan, Gahura Jan, Kloubová Martina, 

Sladký Daniel, Volenec David, Rathouský Pavel, Jež Miroslav 
Omluveni:  Hušová Hana, Chadraba Jan 
Hosté:  p. Janoš, manželé Maturovi, p. Pedan-f Vintex s.r.o. 
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 
Program: 1) Schválení zápisu z min. zasedání.  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
3) Instalace košů na psí exkrementy. 
4) Nové výzvy Mas Říčansko - návrh na vypracování žádosti na opravu místních 
    komunikací, oblast vzdělávání, úprava kontejnérového stání. 
5) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. 
6) Různé - zápisy do kroniky, stížnost p.Čápa, Šebková - plot, rozpočet - kultura,       
     zhodnocení akce - setkání seniorů. 
 
Program schválen 9 hlasy ZO.         

 
1/ Schválení zápisu z minulého zasedání. 
Zápis schválen. 
 
2/ Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu. 
Navrženi: Haluza Karel, Sladký Daniel 
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO. 
 
Bod mimo program: 
Žádost manželů Maturových - žádost o souhlas se stavbou RD s pultovou střechou. 
ZO nemůže udělit tuto výjimku, jelikož je proti platnému územnímu plánu. V současné době 
probíhá příprava změny územního plánu, kde možnost výstavby domů s pultovými střechami je. 
Změna územního plánu se předpokládá vejít v platnost ke konci roku 2011. 
P.Pedan - předložil ZO návrh vodného a stočného na rok 2011, předal na zasedání dopis od 
p.Mareše a pí.Vobecké týkající se prodeje části pozemku p.č. 84/187,84/188,84/189,84/190 tyto   
pozemky vznikly rozdělením pozemku p.č.84/156 a jejich prodej byl schválen již v roce 2010. 
Dále byla projednávána možnost a postup při uzavření Smlouvy týkající se vybudování veřejného 
osvětlení a vybudování finálního povrchu MK ve Větrné a v Příčné ulici.  
 
3/  Instalace košů na psí exkrementy návrh předložil p. D.Volenec. 
Podrobnosti o náročnosti a financích týkajících se zavedení a správy košů na psí exkrementy 
v příloze č.1. 
Návrh usnesení č.1: pořízení 25 košů od firmy Fedog a svoz f ASA. 
Hlasování: návrh usnesení č.1 byl schválen 9 hlasy ZO. 
 
4/  Nové výzvy Mas Říčansko 
V březnu 2011 by měl být znám výsledek žádosti o grant na výstavbu prvního úseku komunikace 
K lesu. V dalším kole výzev bude ZO žádat o výstavbu další části komunikace.  
Návrh usnesení č.2: V rámci nových výzev, konkrétně „Obnova a výstavba místních komunikací 
III. a IV. třídy“ bude obec Babice žádat o finance na výstavbu dalšího úseku komunikace v ulici 
K lesu (ke kontejnerům).  
Hlasování: návrh usnesení č.2 byl schválen 9 hlasy ZO. 
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5/ Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. 
Návrh usnesení č.3: ZO ukládá účetní obce přijmout systémová opatření - postupovat v souladu 
se zákonem č. 563/1991 - časové rozlišení nákladů a výnosů při přelomu roku.  
Faktura Telefonica byla účtována v lednu, ale měla být zaúčtována nákladem do prosince.  
Termín: 31.12. 2011.  
ZO ukládá účetní obce a inventarizační komisi dokladovat v rámci inventury účet 314 - zálohové 
faktury. Termín: 31.12. 2011. 
Hlasování: návrh usnesení č.3 byl schválen 9 hlasy ZO. 
 
6/ Různé  

• Kronika - v současné době nemá obec Babice kronikáře, ZO proto hledá zájemce o tuto 
činnost. Předpokládaná odměna 5000 - 10000 Kč/rok rozložené v měsíčních splátkách. 
Kronikář musí projít příslušným školením na náklady obce. 

• Odstranění zbytku vraku auta v lese - ZO pověřuje starostku, aby zaslala výzvu 
k odstranění firmě Lesy ČR k odstranění. 

• Umístění kamenů k vjezdu do lesa u fotbalového hřiště - v procesu. 
• Odstranění záboru veřejného prostranství u pozemku na rohu ulic Topolová/Kruhová – 

vyřešeno. Zábor byl odstraněn. 
• Oprava dešťové kanalizace u pana Čápa - bude opraveno až přestane mrznout. 
• Stížnost paní Šebková - ZO nemá žádné zákonné prostředky, které by mohly pomoci řešení 

problému a pověřuje starostku k vyřízení stížnosti. 
• Setkání seniorů - První setkání proběhlo 23.2., bohužel s velmi nízkou účastí. Kulturní 

výbor osobně obejde občany seniory s pozvánkou na další Setkání seniorů, která se bude 
konat 30.3. od 15:00 v restauraci Variant. Občané starší 60ti let dostanou kávu nebo čaj a 
zákusek zdarma. Náplň setkání se dle možností přizpůsobí přání účastníků. 

• Výstavba komunikací v ulici Slunečná - starostka seznámila ZO s dopisem adresovaným 
spol. s.r.o. Westko s tím, že  nejsou plněna některá ustanovení Plánovací smlouvy uzavřené 
mezi obcí Babice a spol. s.r.o. Westko.   

• Opravené znění vyhlášky č. 1/2011 (Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních 
poplatcích) - ZO pověřuje starostku obce k odeslání vyhlášky na Ministerstvo vnitra ke 
kontrole. 

• JARNÍ BRIGÁDA na úklid obce - ZO žádá občany Babic o účast na brigádě k úklidu 
vybraných částí obce. Termín brigády bude včas oznámen. 

• PODĚKOVÁNÍ  panu Bedřichu Hlavničkovi - p. Hlavnička na vlastní náklady vybudoval 
podstavec pod křížek na konci ulice Ke skále. ZO tímto děkuje. 

• Pořádková komise vyzvala odpovědné osoby k odstranění dřeva ze zahrady u budovy 
č. p.76 a pořádková komise vyzvala odpovědné osoby k odstranění dřeva pod restaurací na 
návsi. 

• Rozpočet - finanční výbor - je třeba udělat rozpočtové opatření /výdaje na kultura, dotace 
z kraje  96 000/ - účetní obce zašle předsedovi fin.výboru do 15.3. podklady.  

 
Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:15 hodin 

ukončeno. 
 
V Babicích dne:  7.3. 2011 
Vyvěšeno dne:  15.3.2011 
                                                                                                     Kačírková Iva                                                     
                                                                                                          starosta    
Ověřovatelé zasedání:   Haluza Karel, Sladký Daniel 
Zapsala:     Kloubová Martina 
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Příloha č. 1 
 

1) A.S.A 
v období svozu bioodpadu je jednotková cena 25,- Kč za výsyp koše 
mimo období bioodpadu je cena 27,50 Kč (v tomto zimním období bude odpad vykazován jako 
komunální) 
průměr 25,80 za výsyp  
a sáčky musíme doplňovat sami 
 
A.S.A. neposkytuje mobiliář, v tomto případě ho navrhuji pořídit od firmy: 
 
Fedog 
celý set  
bez sloupku, včetně třmenů ... 1.475,- 
sloupek  … 445,- 
sáčky ... 0.83 / ks, kartony po 800 ks 
 
popř. 
Tauber 
celý set  
bez sloupku ... 1.400,- 
se sloupkem … 1.700,- 
sáčky … 1 Kč / ks 
 
 

2) Marius Pedersen 
Cena za jednu obsluhu ... 28,50 ,- Kč/ks 
Dodání sáčků ... 1,30 ,- Kč/ks (včetně doplnění!) 
 
nabízejí i mobiliář 
Koš DINOVA 50 l – světle zelený, včetně třmenů –  998,- Kč/ks. 
Plechová schránka na sáčky – tmavě hnědá – 395,- Kč/ks. 
 
Všechny ceny uvádím bez DPH. 
 


