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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 17. 9. 2012 v budově Hasičské zbrojnice v Babicích 

zápis č. 17 - začátek v 20:00 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Kloubová Martina, Chadraba Jan, Heřmanský Jan, 

Sladký Daniel, Jež Miroslav, Haluza Karel, Rathouský Pavel 

 

Omluveni: Hušová Hana, Volenec David 

 

Hosté: Ing. Oleg Pedan - f. Vintex s.r.o. 

Veřejnost z řad obyvatel obce  

 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Program: 
  

1) Schválení zápisu z min. Zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Předání informací mezi  Vintex s.r.o. a IVK Group 

4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – komunikace K Lesu 

 

 

 

 

Program schválen 9 hlasy ZO. 

      

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Chadraba Jan, Jež Miroslav 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  

 

3) Předání informací mezi  Vintex s.r.o. a IVK  Group 

P. Pedan ze společnosti Vintex popsal historii a důvody, které vedly ke skokovému navýšení 

ceny vodného a stočného. Podle jeho slov společnost Vintex provozovaní vodovodu a 

kanalizace dotovala, s čímž nyní přestala z důvodu nedostatečné spolupráce ze strany obce. 

V diskusi se zastupiteli nedošlo k popsání konkrétní podoby budoucí „spolupráce“. Jako 

jeden z faktorů snižujících cenu vodného a stočného, který p. Pedan naznačil na konci 

zasedání, bylo povolení výstavby v lokalitě, kde zatím nejsou řádné komunikace. Tento 

ústupek z dodržování stavebního zákona ohodnotil na 10kč slevy z vodného nebo stočného. 

Zmíněný krok spolupráce bohužel zastupitelstvo udělat nemůže. Obě strany nakonec 

deklarovaly vůli k dalšímu dialogu a snahu spolupracovat na snížení ceny vodného a 

stočného. Výraznou slevu by zajistilo např. snížení ceny nákupu vody od Říčan nebo 

dobudování vlastního vodního zdroje, což p. Pedan označil za své záměry. 
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4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – komunikace K Lesu 

Bilance víceprací a méněprací skončila úsporou cca 50 tis. kč pro obec. 

 

 
 

5) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 1.10.2012 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

 

 

 

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

ukončeno. 

 

 

V Babicích dne: 17. 9. 2012 

Vyvěšeno dne:  26. 9. 2012 

 

                                                                                                    Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         starosta    

 

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Chadraba Jan, Jež Miroslav 

Zapsal:    Jan Gahura 

 

Návrh usnesení č. 1/16/2012: Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku k podpisu  

dodatku smlouvy o dílo se společností COMMATEL-Uher s.r.o. a k proplacení 

konečných faktur.  

Hlasování: návrh usnesení č. 1/16/2012 byl přijat 9 hlasy ZO. 


