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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 11.6.2012 na Obecním úřadě v Babicích 
zápis č. 12 - začátek v 19:30 hod. 

 
Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Gahura Jan, Kloubová Martina, Haluza Karel, Jež 

Miroslav, Chadraba Jan, Rathouský Pavel 
Omluveni:  Volenec David, Hušová Hana, 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) Závěrečný účet obce za rok 2011 

4) Mapový portál 

5) Rekonstrukce fotbalového hřiště 

6) Babický občasník: umístění reklamy na web 
- zasílání Babického občasníku dle zákona č. 46/2000 Sb 
- náklady na jednotlivé tisky Babického občasníku – viz. email z 4.6 

7) Oprava zápisu ze dne 28.5.2012 v bodě 6) Senioři 

8) Došlá pošta 
 
Č. j. 339/12 - Navýšení autobusových spojů 
Č. j. 340/12 - Potvrzení o podání žádosti o dotaci na projekt Komunitního centra 
Č. j. 341/12 - Dopis p. Venzary – Žádost o poskytnutí rozpočtu na dětské hřiště 
Č. j. 342/12 - Zrušení výpovědi dopravcům zajištujícím dopravní obslužnost ve 
Středočeském kraji 
Č. j. 348/12 - Příspěvek pro Diakonii Stodůlky 
 
Stavební pošta 
 
Č. j. 333/12 - Přerušení stavebního řízení 
Č. j. 332/12 - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení na garáž – parc. č. 
84/1 k. ú. Babice 
Č. j. 346/12 - Žádost o výstavbu bazénu 
Č. j. 345/12 - Kolaudační souhlas na vrtanou studnu 
Č. j. 344/12 - Ohlášení provedení průzkumného vrtu vodního zdroje 
Č. j. 347/12 - Žádost k výstavbě domu – přestavba chaty 

9) Doplnění výborů – kontrolní výbor, finanční výbor 

10) Shnilý plot kolem stanoviště na sběrný odpad u Obecního úřadu (oprava nebo 
výměna) 
 

Program schválen 8 hlasy ZO.      
 
 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
  Zápis schválen. 
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2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 
Navrženi: Chadraba Jan, Sladký Daniel 
Zapisovatel: Gahura Jan 
Hlasování: návrh schválen 8 lasy ZO  
 

3) Závěrečný účet obce za rok 2011 

 
 

4) Mapový portál 
Firma www.geosense.cz přišla s nabídkou služeb spojených s mapovým portálem, který by 
mohl vylepšit obecní webové stránky a dále také zjednodušit administrativní práci na 
obecním úřadě. Do poloviny července podá p. Chadraba zprávu o výhodách systému pro naši 
obec. 
 

5) Rekonstrukce fotbalového hřiště 
Hrací plocha bude, z důvodu rekonstrukce, uzavřena v období července a srpna. Dále dojde 
k opravě plotu u cesty Ke Hřišti, která bude provedena do půlky září. Obec na tyto opravy 
vyčlení 30000,- Kč ze svého rozpočtu. 

 
 

6) Babický občasník 
Umístění reklamy na web - Náklady na jednotlivé tisky Babického občasníku 
Na obecním webu bude umístěna reklama f. Aktina, která pro obec zajišťuje tisk Babického 
občasníku. Díky tomu bude cena výtisku jedné A3 oboustranně na laserové tiskárně 3 Kč. 
 
Zasílání Babického občasníku dle zákona č. 46/2000 Sb 
Povinné rozesílání Babického občasníku zařizuje pí. Kloubová. 
 

7) Oprava zápisu ze dne 28.5.2012 v bodě 6) Senioři 
Zápis 11/2012 se v bodě 6) opravuje na toto znění: 
Aktivity se ujme kulturní výbor. Blahopřání přísluší k 70. a 75. narozeninám. Počínaje 76. 
narozeninami bude blahopřáno každý rok. Dále každý senior nad 70 let dostane roční 
příspěvek od obce ve výši 400 Kč. Přijmutí příspěvku musí stvrdit podpisem. 
 

8) Došlá pošta 
Č. j. 339/12 – Navýšení autobusových spojů 

 

Návrh usnesení č. 3/12/2012: Z důvodu stavu obecního rozpočtu Zastupitelstvo nebude 
přistupovat k navýšení autobusových spojů. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3/12/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/12/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 30000,- Kč na 
rekonstrukci trávníku a opravu plotu u fotbalového hřiště. 
Hlasování: návrh usnesení č. 2/12/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 1/12/2012: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje závěrečný účet 
obce za rok 2011 s výhradou: přijme systémové opatření a vydá směrnici časového 
rozlišení  a systémové opatření k zinventarizování v rámci Inventury za rok 2011 účet 
314 ( dokladová inventura). 
Hlasování: návrh usnesení č. 1/12/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Č. j. 341/12 – Dopis p. Venzary – Žádost o poskytnutí rozpočtu na dětské hřiště 
Pí. Kloubová poskytne příslušný rozpočet. 
 
Č. j. 342/12 – Zrušení výpovědi dopravcům zajištujícím dopravní obslužnost ve 
Středočeském kraji 
Jedná se o informaci z krajského zastupitelstva. Výpověď byla zrušena a bude ustavena 
pracovní skupina pro řešení otázky dopravců. 
 
Č. j. 348/12 – Příspěvek pro Diakonii Stodůlky 
Rodina klienta si nepřeje sdělit svou totožnost. Zastupitelstvo tedy nemůže o případném 
příspěvku rozhodnout. 
 
Č. j. 340/12 – Potvrzení o podání žádosti o dotaci na projekt Komunitního centra 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Stavební pošta 
Č. j. 345/12 – Kolaudační souhlas na vrtanou studnu 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 344/12 – Ohlášení provedení průzkumného vrtu vodního zdroje 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 333/12 – Přerušení stavebního řízení 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 332/12 – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení na garáž – parc. č. 84/1 k. ú. 
Babice 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 355/12 – Souhlas sousedů pro přípravu stavby přístřešku – parc. č. 238/53 k. ú. Babice 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 356/12 – Stavební povolení na vrtanou studnu 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 357/12 – Oznámení o zahájení řízení na vrtanou studnu 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Č. j. 346/12 – Žádost o výstavbu bazénu 
Zastupitelstvo obce souhlasí. 
 
Č. j. 347/12 – Žádost k výstavbě domu – přestavba chaty 
Byla doložena kompletní dokumentace. Zastupitelstvo obce s výstavbou souhlasí. 
 

9) Doplnění výborů – kontrolní výbor, finanční výbor 
Na příštím zasedání Zastupitelstva dojde k řešení doplnění kontrolního výboru. 
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10) Shnilý plot kolem stanoviště na sběrný odpad u Obecního úřadu (oprava nebo výměna) 
Plot bude opraven kari sítí, která bude navíc zajištěna proti zranění jejími ostrými částmi. 
 

11) Ostatní 
Rozpočtové určení daní 
Pokud by vešel v platnost zákon o rozpočtovém určení daní připisující menším obcím více 
peněz na úkor velkých měst, dostala by obec odhadem o 930tis Kč ročně více počínaje 
rokem 2013. 
 
Veselá náves 
Letos se bohužel nebude konat akce Veselá náves. 
 
Obecní kronikář 
Od druhé poloviny tohoto roku počínaje bude třeba najít nového obecního kronikáře. Výzva 
k přihláškám bude vyvěšena na obecním webu. 
 
Noví členové SDH Babice u Říčan 
Jako podporu nových členů vyčlení obec příspěvek 7500,- Kč na 5 pracovních oděvů pro 
nové členy. 
 
 
Termín příštího zasedání 
Příští zasedání ZO proběhne 25.6.2012 od 19:30 na Obecním úřadě. 

 
 
 
 Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:15 hodin 
ukončeno. 
 
 
 
V Babicích dne: 11. 6. 2012 
Vyvěšeno dne:  15. 6. 2012 
         
 
                                                                                                    Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                         starosta    
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Chadraba Jan, Sladký Daniel 
Zapsal:    Jan Gahura 
 


