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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 20.8. 2012 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 15 - začátek v 19:30 hod. 
 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Haluza Karel, Rathouský Pavel, Kloubová Martina, Hušová Hana, 

Chadraba Jan, Heřmanský Jan, Jeţ Miroslav 

 

Omluveni:  Gahura Jan, Volenec David, Sladký Daniel, 

 

  Starostka konstatovala, ţe dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z min. zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Mateřská škola 

4) Č.j.445/12 - fin. příspěvek na opravu komunikace K Lesu 

5) Stavební pošta 

č. j. 416/12, č. j. 405/12, č. j. 419/12, č. j. 418/12 

6) Různé 

7) Termín příštího zasedání 

 

 

Program schválen 8 hlasy ZO.      

 
 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrţeni: Chadraba Jan, Hušová Hana 

Zapisovatel: Kloubová Martina 

Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  

 

3) Mateřská škola 

ZO si rozdělilo úkony nutné k zahájení zápisu budoucí mateřské školy (dále jen MŠ) do 

školského rejstříku. V plánu je otevřít MŠ v září 2013. 

 p. starostka poptá právníka ke konzultaci ohledně zaloţení příspěvkové organizace. 

 M. Kloubová poptá člověka se zkušenostmi ohledně personálního, majetkového a 

finančního zajištění MŠ. 

 p. starostka se zúčastní schůzky/konzultace s ředitelkou říčanské MŠ. 

 p. starostka a J. Heřmanský popř. M. Kloubová se zúčastní plánované schůzky se 

zástupcem Krajského úřadu. 

Do dalšího zasedání ZO rozešlou výše zjištěné informace zastupitelstu, aby se jimi mohlo zabývat 

na dalším zasedání. 
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4) Č.j.445/12 - fin. příspěvek na opravu komunikace K Lesu 

ZO projednalo sdělení zástupce obyvatel ulice K lesu viz zápis č. 15_20_08_2012_priloha_c 

1_ č.j.445-12.  

 
 

5) Stavební pošta 

Č. j. 427/12 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 442/12 – Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Č. j. 443/12 – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 2 

Územního plánu Škvorce - Stavební výbor prověří. 

Č. j. 447/12 – Ţádost o změnu územního plánu (dále jen ÚP) 

V současné době ZO neuvaţuje o změně ÚP. Ţádost bude zaevidována a v případě realizace 

změny ÚP ji ZO vezme v potaz. 

Č. j. 449/12 – Oplocení 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 450/12 – Kolaudační souhlas s uţíváním stavby RD 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 448/12 – Souhlas s provedením ohlášené stavby 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 387/12 – Souhlas s provedením ohlášené stavby  

Stavební výbor prověří. 

 

6) Ostatní 

 Volby do zastupitelstva kraje konané 12. - 13.10. 2012 - starostka obce stanovila 6ti 

člennou komisi. Jiţ je 5 členů. P. Rathouský osloví dalšího. 

 SDH Babice provedlo čištění kanálů. P. Rathouský bude informovat p. Holého ohledně 

dalších kroků nutných k zamezení zaplavování pozemku p. Holého. 

 Komunikace K lesu 1. etapa – v současné době probíhají finální úpravy povrchu. 

 P. starostka pozve majitele č.p. 187 k jednání ohledně hranice pozemku. Plot se nachází na 

obecním pozemku. 

 

7) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 3.9.2012 od 19:30 na Obecním úřadě. 

 

Vzhledem k tomu, ţe jiţ nebyly ţádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:00 hodin 

ukončeno. 

 

V Babicích dne: 20. 8. 2012 

Vyvěšeno dne:  27. 8. 2012 

                                                                                                    Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         starosta    

 

Ověřovatelé zasedání:  Chadraba Jan, Hušová Hana 

Zapsala:    Kloubová Martina 

Návrh usnesení č. 1/15/2012: Zastupitelstvo obce vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k 

navrhované výši příspěvku obyvatel ulice K lesu a nebude provádět další výstavbu této 

ulice z vlastních prostředků.  

Hlasování: návrh usnesení č. 1/15/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Příloha č. 1 č. j. 445/12 

From: simova.zuzana@email.cz [mailto:simova.zuzana@email.cz]  

Sent: Tuesday, August 14, 2012 10:33 PM 

To: Jan Heřmanský; oubabice@c-box.cz 

Cc: Prospect DEA; Ing. Martina Kozichova; Josef Veselý; evvva@seznam.cz; evledlova@csob.cz; 'Rudolf Rýdl'; 

Rýdlová Gabriela; Jiřík; Michael Eckstein 

Subject: Silnice K Lesu  

Dobrý den,  

Dle dohody posílám názor obyvatel ulice K Lesu k příspěvku na silnici.  

Vzhledem k nezájmu a neochotě se domluvit (jedná se o parcely u lesa) jsme se dohodli ukončit komunikaci za 

druhou parcelou od křiţovatky s Topolovou, tj. příspěvek se týká 9 parcel.  

I přes sliby o 100% úhradě komunikace z finančních prostředků obce z minulosti, jsme se rozhodli přispět. Na 

jaře jsme na jednání s obcí navrhovali 25tis. Kč na parcelu.  

Vzhledem k finanční situaci obce jsme se rozhodli náš příspěvek navýšit o více neţ 50% a to na 38tis. Kč.  

K této částce jsme dospěli jako 50% z nabídky na silnici (Commatel, 14.7.2012, 685 961,45 Kč), dalších 50% je 

spoluúčast obce, coţ nám bylo mj. také v minulosti slibováno.  

Rozdělení příspěvku:   

50% příspěvek obce                   342 981 Kč  

50% příspěvek vlastníků parcel 342 981 Kč  

Příspěvek na 1 parcelu                 38 109 Kč  

 S příspěvkem nesouhlasí jedna parcela - Lédlovi, kteří trvají na splnění závazku obce z minulosti, tzn., ţe obec 

vybuduje komunikaci zcela na své náklady.  

8 parcel je tedy ochotno uhradit 304tis. Kč.  

   

Sdělte nám prosím, po konzultaci na zastupitelstvu, jaké je Vaše stanovisko k našemu návrhu.  

Budete-li chtít osobní setkání, jsme Vám k dispozici.  

   

za obyvatele ulice Zuzana Janovská  

 

 


