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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 12.11.2012 na Obecním úřadě v Babicích 
zápis č. 21 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Kloubová Martina, Heřmanský Jan, Sladký Daniel, Jež 
Miroslav, Rathouský Pavel, Chadraba Jan, Haluza Karel 

 
Omluveni: Hušová Hana, Volenec David 
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 
Program: 

1) Schválení zápisu z min. zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Zřizovací listina - příspěvková organizace Mateřská škola Babice - p. Kloubová 

4) Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 

5) Došlá pošta 
- Č. j. 602/12 F. ACCON - nabídka dotačního poradenství 
- Č. j. 601/12 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
- Č. j. 610/12 Výmaz zástavního práva 
- Č. j. 611/12 Návrh na převod dokončených staveb do majetku obce 
- Č. j. 613/12 Usnesení Krajského úřadu 

6) Kontrola úkolů 

7) Stavební pošta 
- Č. j. 612/12 Zrušení usnesení 
- Č. j. 599/12 Oplocení pozemku 
- Č. j. 560/12 Žádost o vyjádření 

8) Různé 

 
Program schválen 9 hlasy ZO.      
   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
  Zápis schválen. 

 
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Sladký Daniel, Kloubová Martina 
Zapisovatel: Gahura Jan 
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  
 

3) Zřizovací listina - příspěvková organizace Mateřská škola Babice - p. Kloubová 
Zastupitelstvo po prostudování materiál schvaluje. 
 

 

Návrh usnesení č. 1/21/2012: Zastupitelstvo souhlasí se zněním zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Mateřská škola Babice. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1/21/2012 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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4) Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 

 
 

5) Došlá pošta 
 
Č. j. 602/12 F. ACCON - nabídka dotačního poradenství 
 

 
 
Č. j. 601/12 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Převod pozemku z vlastnického práva České republiky do majetku obce. 
 

 
 
Č. j. 610/12 Výmaz zástavního práva 
Po předložení kolaudačního rozhodnutí a převodu do majetku obce bude podána žádost o 
výmaz zástavního práva. 
 
Č. j. 611/12 Převod staveb komunikace a VO do majetku obce 
Po předložení kolaudačního rozhodnutí a revizní zprávy Zastupitelstvo souhlasí. 
 
Č. j. 613/12 Usnesení Krajského úřadu - zastavení řízení: změna provozovatele vodovodu a 
kanalizace 
Zastupitelstvo bere na vědomí. V rámci jednání s f. Vintex a f. IVK došlo k posunu termínu 
předání provozovaní. Původní řízení bylo tedy zastaveno. 
 

6) Kontrola úkol ů 
 
Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 
15.10.2012 Ořez větví zasahujících do veřejného osvětlení – umístit 

oznámení na web. Ořezávání větví bude probíhat 
v průběhu listopadu a prosince. 

Rathouský, 
Starostka 

Hotovo 

15.10.2012 Dendrologický průzkum – zahájení kácení – hasiči po 
prohlídce určí, zda budou kácet sami anebo zda je nutné 
povolat odbornou firmu. 

Rathouský Hotovo 

15.10.2012 Výměna okna v Hasičské zbrojnici Rathouský 31.12.2012 
15.10.2012 Kontaktovat p. Čermákovou z Open Gate – úklid odpadků 

a účast na Masopustu 
Kloubová Hotovo 

15.10.2012 Dotace z Operačního programu na životní prostředí Volenec 26.11.2012 
15.10.2012 Koordinace, vypracování a podání schválených žádostí u Kloubová, 15.11.2012 

Návrh usnesení č. 4/21/2012: Zastupitelstvo souhlasí s převodem pozemku parc. č. 
264/2 a parc. č. 264/6 k. ú. Babice do majetku obce. Převod zařídí pí. Lupoměská.  
Hlasování: návrh usnesení č. 4/21/2012 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 3/21/2012: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na 
vypracování projektové žádosti na dotaci z fondu dopravní infrastruktury firmou 
ACCON. Cena 30000,- Kč. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3/21/2012 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/21/2012: Zastupitelstvo přijímá směrnici pro zadávání zakázek 
malého rozsahu. 
Hlasování: návrh usnesení č. 2/21/2012 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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nadace ČEZ podpora regionů a nadace ČEZ oranžové 
hřiště 

Dvořáková 

15.10.2012 Č. j. 564/2 - oprava kapličky – návrh a rozpočet na 
restaurátorské práce 
Odeslána poptávka nutná pro vypracování rozpočtu 

Heřmanský 26.11.2012 

15.10.2012 Vypracovat finální návrh Zřizovací listiny Mateřské školy 
Babice 

Kloubová Hotovo 

1.10.2012 Podlaha v obecní budově č. p. 76 – stanovení konečného 
termínu dokončení a rozsahu stavebních prací 
Bude projednáno s p. Heřmanským 

Rathouský 26.11.2012 

1.10.2012 Zaměření rozšíření pozemku pro komunikaci Slunečná – 
zaurgovat 
Dojde k opětovné urgenci 

Starostka 26.11.2012 

1.10.2012 Výstavba finálního povrchu v ulici K Lesu – zapracovat 
připomínky 

Heřmanský Hotovo 

1.10.2012 Označení ulic Polní a Kruhová 
V ulici Kruhová je hotovo. 

Gahura 26.11.2012 

1.10.2012 Vyzvat majitele garáže č. p. 249 o doložení stavebního 
povolení – dále se řeší 

Starostka, 
stavební výbor 

Hotovo 

1.10.2012 Dotace na výstavbu místních komunikací – čerpání 
prostředků z Evropské unie – výzva v rámci ROP Střední 
Čechy určená obcím na 500 obyvatel – oslovení 
projektantů na vytvoření projektu 

Heřmanský Hotovo 

29.10.2012 Žádost o předložení detailů cenové kontroly ceny vodního 
a stočného – čekáme na odpověď 

Starostka 26.11.2012 

29.10.2012 Pí. Kloubová dodá seznam požadovaných herních prvků 
jako podklad pro f. projektující dětská hřiště (kontakt od 
p. Volence). 

Kloubová 12.11.2012 

29.10.2012 Projednat úpravu dopravního značení v ulici Na Návsi na 
MÚ Říčany – odbor dopravy 

Starostka Hotovo 

29.10.2012 Skládka kamenů a hlíny v ulici Ke Skále - Starostka 
kontaktuje viníka za účelem nápravy 
Bude zlikvidováno obcí. Jedná se o zbytek po výstavbě 
dešťové kanalizace ze 70. let. 

Starostka Hotovo 

29.10.2012 Zábor veřejného prostranství - skládka hlíny v ulici 
Topolová. P. Rathouský kontaktuje majitele hlíny za 
účelem nápravy. 

Rathouský Hotovo 

29.10.2012 Likvidace nefunkčních dřevěných sloupů na ulici 
Starobabická. Pí. Starostka projedná likvidaci se 
zájemcem o sloupy. 

Starostka Hotovo 

12.11.2012 Oslovit spol. ACCON ohledně parametrů tendru na 
financování mateřské školky 

Starostka 26.11.2012 

 

7) Stavební pošta 
 
Č. j. 626/12 Výstavba rodinného domu – parc. č. 302/8 a parc. č. 302/9 k. ú. Babice 
Podle územního plánu nesplňují pozemky požadavek na minimální velikost zastavitelného 
pozemku. 
 
Č. j. 623/12 Výstavba RD 
Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou RD z důvodu neexistence příjezdové komunikace, VO 
a kanalizace. 
Č. j. 625/12 Kolaudační rozhodnutí 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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Č. j. 624/12 Kolaudační rozhodnutí parc. č. 235/20 k. ú. Babice 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Č. j. 612/12 Zrušení usnesení - kolaudační souhlas ½ RD 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Č. j. 599/12 Oplocení pozemku - zahájení řízení parc. č. 79/3 k. ú. Babice 
Zastupitelstvo souhlasí. 
 
Č. j. 560/12 Žádost o vyjádření - dočasné připojení k jímce odpadních vod 
Zastupitelstvo nesouhlasí s napojením na jímky z důvodu probíhající intenzifikace čističky 
odpadních vod. Pro napojení není tedy důvod. 

8) Různé 
 
Smlouva o dílo mezi obcí Babice a LK Advisory – vypracovaní projektové smlouvy 
 

 
 
Dodatek č. 3 - Hromadná doprava v obci 
Nedošlo k navýšení příspěvků na dopravní obsluhu obce. V sobotu a neděli byly přidány dva 
spoje a obsluha je zařizována minibusy. 
 
Změna dodavatele účetních služeb 
Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení činnosti předchozího poskytovatele těchto služeb -  
Sdružení Šťastná – Kuprová. Výběr nového poskytovatele bude projednán na příštím 
zasedání.  
 
Pojištovací smlouva majetku obce 
Starostka předala  p. Sladkému - předsedovi fin. výboru - návrh nové pojišťovací smlouvy 
majetku obce Babice. Případné doplňky budou projednány na zasedání Zastupitelstva obce 
dne 26.11.2012. 
 

9) Termín příštího zasedání 
Příští zasedání ZO proběhne 26.11.2012 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 
Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:50 hodin 

ukončeno. 
 
V Babicích dne: 12. 11. 2012 
Vyvěšeno dne:  21. 11. 2012 
 
                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                
                                                                                                                             starosta    
 
Ověřovatelé zasedání:  Sladký Daniel, Kloubová Martina 
Zapsal:    Jan Gahura 
 

Návrh usnesení č. 5/21/2012: Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o 
dílo s f. LK Advisory.  
Hlasování: návrh usnesení č. 5/21/2012 byl přijat 9 hlasy ZO. 


