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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 28.5.2012 na Obecním úřadě v Babicích 
zápis č. 11 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Gahura Jan, Kloubová Martina (od 19:43), Hušová 
Hana, Haluza Karel, Jež Miroslav, Volenec David 
 

Omluveni:  Rathouský Pavel, Chadraba Jan, Heřmanský Jan 
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 

Program: 
  

1) Schválení zápisu z min. zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Dokumenty ke kanalizaci 

4) Smlouva o smlouvě budoucí na umístění VB číslo IE - 12-6004555/VB/1 pro č. e. 
0155. 

5) Došlá pošta 
 
Č. j. 305/12 - Žádost o příspěvek na Babický čtvrtmaraton. 
Č. j. 306/12 - Žádost o možnost žádat o grant na realizaci dětského hřiště jménem 
obce. 
Č. j. 307/12 – Informace o stavu základních škol. 
Č. j. 278/12 - Cesta Ke skále – problém s průjezdem vozidel příliš blízko 
nemovitosti. 
Č. j. 273/12 - Žádost Diakonie Stodůlky o fin. příspěvek. 
Č. j. 280/12 - Reakce na výzvu k sekání pozemků. 
Č. j. 279/12 - Výsledek žádosti o grant – Oranžové hřiště. 
 
Stavební pošta 
 
Č. j. 302/12 - Žádost o vyjádření ke stavbě plotu – parc. č. 238/77 k. u. Babice. 
Č. j. 303/12 - Obec Škvorec oznamuje změnu územního plánu. 

6) Senioři 
 
 

Program schválen 7 hlasy ZO. 
 
 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
  Zápis schválen. 

 
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Haluza Karel, Jež Miroslav 
Zapisovatel: Gahura Jan 
Hlasování: návrh schválen 7 hlasy ZO  
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3) Dokumenty ke kanalizaci 
Vzhledem k dopisu č. j. 73728/2012-MZE-15132 opravujeme informace na obecních 
webových stránkách. Nejsme oprávněni schvaloval cenu vodného a stočného na majetku 
společnosti Vintex. Ale vzhledem ke stanovené ceně vodného a stočného f. Vintex 
požádáme finanční ředitelství o cenovou kontrolu. 
 

 
 

4) Smlouva o smlouvě budoucí na umístění věcného břemena číslo IE - 12-6004555/VB/1 
pro č. e. 0155 
 

 
 

5) Došlá pošta 
 
Č. j. 305/12 – Žádost o příspěvek na Babický čtvrtmaraton 
P. Volenec žádá o příspěvek 10000 Kč na veřejnou akci Babický čtvrtmaraton a zároveň 
žádá o pronájem hřiště na termín konání akce. 
 

 
 
Č. j. 306/12 – Žádost o možnost žádat o grant na realizaci dětského hřiště jménem obce 
Zastupitelstvo obce souhlasí. 
 
Č. j. 308/12 – Výsledek žádosti o dotaci na akci Společný úklid obce 
Žádost bohužel nebyla úspěšná 
 
Č. j. 278/12 – Cesta Ke skále – problém s průjezdem vozidel příliš blízko nemovitosti 
Pozemek pod komunikací je v majetku obce a je veřejnou komunikací, tudíž na něm nelze 
blokovat dopravu. V tomto konkrétním případě na něm nelze ani parkovat z důvodu šířky 
komunikace v daném místě. 
 
Č. j. 273/12 - Žádost Diakonie Stodůlky o příspěvek na preventivní sociální péči o rodinu 
s bydlištěm v Babicích 
Příspěvek by byl ve výši 5000 Kč. Pro posouzení žádosti potřebujeme znát jméno klienta. 
 
 

Návrh usnesení č. 3/11/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na veřejnou akci 
Babický čtvrtmaraton ve výši 10000 Kč a zapůjčení prostor hřiště v termínu 15.-16. září 
2012. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3/11/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/11/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedenou dohodu o 
smlouvě budoucí na umístění věcného břemena pro č. e. 0155. Rozsah břemena je 18,6 
m2. Jednorázová odměna činí 18972 Kč (tj. 1020 Kč za m2). 
Hlasování: návrh usnesení č. 2/11/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 1/11/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí na finanční 
ředitelství o cenovou kontrolu vodného a stočného účtovaného f. Vintex s. r. o. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1/11/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Č. j. 280/12 – Reakce na výzvu k sekání pozemků 
Některé pozemky mohly být řádně posekány v minulém roce a přesto došlo k odeslání výzvy 
k jejich sekání. Rozesílání bylo založeno na místním šetření provedeném zastupiteli. Za 
případný omyl se omlouváme. 
K opětovné kontrole stavu pozemků dojde k datu 15.6.2012. 
 
Č. j. 309/12 – Protokol z kontroly plnění smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadu z obalů 
Kontrola nezjistila žádné závažné nedostatky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Pořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad 
Společnost ASA bude upozorněna na zvýšený nepořádek kolem kontejnerů při jejich 
vyprazdňování.  
 
Č. j. 279/12 – Výsledek žádosti o grant – Oranžové hřiště 
Žádost bohužel nebyla úspěšná. 
 
Řešení dopravní situace v ulici Okružní 
Zastupitelstvo obce deklaruje záměr vybudovat dva zvýšené prahy v dané ulici koncem 
tohoto roku dle stavu obecního rozpočtu. 
 
Č. j. 313/12 – Špatný stav komunikace Pod lomem 
Bude provedena oprava zasypáním děr. 
 
Dodatek k plánovací smlouvě na výstavbu komunikace Lomená mezi obcí a f. GS Group 
F. Vintex se zaručila za dokončení komunikace do 31.8.2012 směnkou ve výši 1000000 Kč. 
 

 
 
Č. j. 314/12 – Žádost o sponzorský dar pro den dětí – ZŠ Mukařov 
Zastupitelstvo se dohodlo na daru ve výši 3000 Kč. 
 
Č. j. 315/12 – Žádost o pronájem prostor pro veterinární ordinaci 
Obec bohužel nedisponuje vhodnými prostorami. 
 
Č. j. 317/12 – Stížnost na  skládku hnoje u cesty směrem na Strašín 
Vlastníkem skládky je ZEA Světice. 
 
Projekt rekonstrukce obecní budovy č. p. 76 na komunitní centrum 
Rozpočet na projekt je cca 590tis Kč. Z toho činí dotace cca 490tis Kč. Rámcová partnerská 
smlouva potvrzuje spolupráci obce s výše zmíněnými sdruženími. 

Návrh usnesení č. 4/11/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 plánovací 
smlouvy ze dne 27.1.2009. 
Hlasování: návrh usnesení č. 4/11/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Stavební pošta: 
 
Č. j. 321/12 – Žádost o souhlas s výstavbou – parc. č. 235/17 k. u. Babice 
 

 
 
Č. j. 322/12 – Žádost o souhlas s dělením pozemku - parc. č. 73/2 k. u. Babice 
Zastupitelstvo obce souhlasí s dělením pozemku a stavbou dřevostavby na pozemku. 
 
Č. j. 320/12 – Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 318/12 – Kolaudační souhlas s užíváním stavby – parc. č. 302/7 k. u. Babice 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 303/12 – Obec Škvorec oznamuje změnu územního plánu 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 310/12 – Oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 302/12 – Žádost o vyjádření ke stavbě plotu – parc. č. 238/77 k. u. Babice 
Zastupitelstvo obce souhlasí. 
 
Č. j. 319/12 – Oznámení o zahájení stavebního řízení 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

6) Senioři 
Aktivity se ujme kulturní výbor. Blahopřání přísluší k 70. a 75. narozeninám. Počínaje 76. 
narozeninami bude blahopřáno každý rok. Hodnota daru bude cca. 400 Kč. 
 

Návrh usnesení č. 6/11/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou rodinného 
domu na parc. č. 235/17 k. u. Babice. 
Hlasování: návrh usnesení č. 6/11/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 5/11/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s předfinancováním 
projektu, s podáním projektu u MAS Říčansko na vybudování komunitního centra 
v budově č. p. 76 v Babicích – 1. etapa.  
Dále pak  s uzavřením rámcových partnerských smluv  s občanským sdružením Babický 
drak a SK Babice. 
Hlasování: návrh usnesení č. 5/11/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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7) Termín příštího zasedání 
Příští zasedání ZO proběhne 11.6.2012 od 19:30 na Obecním úřadě. 

 
 
 
 Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:30 hodin 
ukončeno. 
 
 
 
V Babicích dne: 28. 5. 2012 
Vyvěšeno dne:  31. 5. 2012 
 
 
                                                                                                    Kačírková Iva                                                                                                        
                                                                                                         starosta    
 
 
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Haluza Karel, Jež Miroslav 
Zapsal:    Jan Gahura 
 


