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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 3.9.2012 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 16 - začátek v 19:30 hod. 
 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Kloubová Martina, Hušová Hana, Chadraba Jan, 

Heřmanský Jan, Volenec David, Sladký Daniel, Jež Miroslav, Haluza Karel, 

Rathouský Pavel 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z min. zasedání 

2) Došlá pošta 

Č. j. 440/12 – Vyjádření f. Vintex k návrhu na převzetí vodovodu a kanalizace do 

nájmu obcí 

Č. j. 444/12 a č.j.  446/12 – Vyjádření k umístění dopravního zrcadla 

Č. j. 475/12 – Žádost o oplocení pozemku 

Č. j. 476/12 – Informace o provozu autobusových linek od 1.9.2012 

Č. j. 477/12 - Stížnost na průjezdy motocyklů průchodem mezi ulicemi Okružní a 

Ke Skále 

Č. j. 478/12 – Prošetření funkčnosti žlabu na dešťovou vodu 

Č. j. 479/12 – Obecní školka – zjištěné skutečnosti, další postup 

                    - Žádost o příspěvek na divadelní vystoupení 

                    - Uzavření smluv na další rok s Open Gate 

Č. j. 480/12 – Žádost o řešení – oprava dešťové kanalizace 

Č. j. 492/12 – Prověření stávající odtokové stružky u domu č. p. 28. Nedostatečné 

osvětlení dané lokality. 

Č. j. 494/12 – Stížnost na stav chodníků a zeleně v Babičkách 

 

Stavební pošta 

Č. j. 374/12, č. j. 482/12, č. j. 483/12 

 

 

 

Program schválen 11 hlasy ZO.      

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Rathouský Pavel, Volenec David 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 11 hlasy ZO  

 

3) Došlá pošta 

 

Č. j. 440/12 – Vyjádření f. Vintex k návrhu na převzetí vodovodu a kanalizace do nájmu obcí 

Vzhledem k tomu, že f. Vintex předává provozování jiné společnosti, považuje návrhy obce 

za bezpředmětné. 
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Č. j. 444/12 a č.j.  446/12 – Vyjádření k umístění dopravního zrcadla 

Dopravní úřad nesouhlasí s umístěním zrcadla v ulici Pod lomem. 

 

Č. j. 475/12 – Žádost o oplocení pozemku 

Vzhledem k tomu, že pozemek není v majetku obce, není možné souhlas udělit. 

 

Č. j. 476/12 – Informace o provozu autobusových linek od 1.9.2012 

Informace z ROPIDu budou vyvěšeny na obecních stránkách. Poslední noční spoje a spoje o 

víkendech budou realizovány minibusy.  

 

Č. j. 477/12 – Stížnost na průjezdy motocyklů průchodem mezi ulicemi Okružní a Ke Skále 

Umístění dopravního značení by problém neřešilo a zablokování průjezdu pro motocykly 

není možné vzhledem k průjezdu např. dětských kočárků. 

 

Č. j. 478/12 – Prošetření funkčnosti žlabu na dešťovou vodu 

Obec provede opravu komunikace a pročistění žlabu. 

 

Č. j. 479/12 – Obecní školka – zjištěné skutečnosti, další postup 

Z jednání na Kraji vyplynulo, že podáme místo řádné žádosti zápisu naší školky do 

školského rejstříku žádost mimořádnou Výhodou mimořádné žádosti je možnost jejího 

podání v okamžiku, kdy už budeme vědět, že splníme všechny požadavky, které jsou 

v žádosti. 

 

Č. j. 479/12 – Žádost o příspěvek na divadelní vystoupení 

Příspěvek pro Babický drak na divadelní vystoupení Honzy Hrubce. 

 

 
 

Č. j. 479/12 – Uzavření smluv na další rok s Open Gate 

Smlouvy s Open Gate na užívání bazénu a knihovny jsou uzavřeny. Zněním smluv je stejné 

jako v roce 2011, pouze u Smlouvy o užívání knihovny a divadla je smlouva uzavřena na 

dobu neurčitou. Bazén – středa 17:30 – 19:30, knihovna – středa 15:00 – 18:30, možnost 

pronájmu divadla na základě jednorázových žádostí. Informace budou zveřejněny na 

obecních stránkách. 

 

Č. j. 480/12 – Žádost o řešení – oprava dešťové kanalizace 

 

 
 

Č. j. 492/12 – Prověření stávající odtokové stružky u domu č. p. 28. Nedostatečné osvětlení 

dané lokality. 

Stav odtokové stružky prověří stavební výbor. Osvětlení prověří starostka. 

Návrh usnesení č. 1/15/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem pro občanské 

sdružení Babický drak na divadelní vystoupení ve výši 3500,- Kč a 800,- Kč na 

pronájem prostor. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/15/2012 byl přijat 11 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/15/2012: Obec provede opravu kanalizace u domu Ke Skale č. p. 8 

do konce září 2012. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/15/2012 byl přijat 11 hlasy ZO. 
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Č. j. 494/12 – Stížnost na stav chodníků a zeleně v Babičkách 

Nepořádek kolem kontejnerů je průběžně uklízen zaměstnanci obce. Stejně tak je udržována 

i zeleň ve zmíněné lokalitě. Stav komunikace Ke Koblasovně bude prověřen a komunikace 

bude případně opravena štěrkem.  

 

Stavební pošta: 

 

Č. j. 374/12 Žádost o oplocení parcely č. 67/7 k. ú Babice 

Vzhledem k tomu, že pozemek je pouze v nájmu, nesouhlasíme s výstavbou zděného plotu 

v této podobě. Lze jednat o prodeji. 

 

Č. j. 482/12 Oznámení o spojení stavebního a územního řízení – Příjezdová cesta k Open 

Gate 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Č. j. 483/12 Kolaudace studny 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Č. j. 491/12 Přeložka na Hujaře 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

 

Č. j. 387/12 Souhlas s provedením ohlášené stavby – parc. č. 238/77 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Č. j. 495/12 

Zastupitelstvo žádá o doplnění stavební dokumentace: řešení parkování na pozemku, řešení 

odvodu dešťové vody. 

 

4) Ostatní 

 

Provozovatel vodovodu a kanalizace v obci 

Na začátku zasedání Zastupitelstva byla projednávána aktuální situace provozování 

vodovodu a kanalizace v obci Babice. Přítomni byli zástupci firem Vintex a IVK Group. 

Aktuální doporučení Zastupitelstva pro občany obce je možné shlédnout na obecních 

webových stránkách. 

 

Dostavba ulice K Lesu 

Na zasedání byli také přítomni zástupci občanů z ulice K Lesu, se kterými byla projednávána 

dostavba komunikace ve zmíněné lokalitě. 

 

 
 

 

 

Návrh usnesení č. 3/15/2012: Jestliže složí jednotliví majitelé pozemků s příjezdovou 

cestou z ulice K Lesu každý do konce března 2013 50000,- Kč na účet obce, zavazuje se 

obec dostavět komunikaci K Lesu do konce srpna 2013. Do deseti dnů budou rozeslány 

zmíněným majitelům pozemků smlouvy o spolupráci. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/15/2012 byl přijat 11 hlasy ZO. 
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Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 17.9.2012 od 20:00 na v budově Hasičské zbrojnice. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:00 hodin 

ukončeno. 

 

V Babicích dne:   3. 9. 2012 

Vyvěšeno dne:  13. 9. 2012 

                                                                                                    Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Rathouský Pavel, Volenec David 

Zapsal:    Jan Gahura 

 


