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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 10.12.2012 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

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

Hušová Hana, Haluza Karel, Volenec David 

 

Omluveni: Sladký Daniel, Jež Miroslav, Rathouský Pavel 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Zápis z jednání - kapacita školských zařízení na Říčansku a vývoj základního 

školství 

4) Schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí VB č. smlouvy IV-12-

6015255/VB001 

5) Schválení rozpočtu na rok 2013 

6) Projektová dokumentace – změna větev A - K Lesu parc. č. 84/33 k. ú. Babice, 

změna PD část větve B - Topolová na parc. č. 84/33 k. ú. Babice 

7) Smlouva č. SM1200001259 - úhrada neinvestičních nákladů Městská část Praha 11 

8) Došlá pošta 

 

- Č. j. 675/12 P. Vokáč – Můstek směr Mukařov 

- Č. j. 662/12 Mateřská škola – napojení na veřejný vodovod 

- Č. j. 664/12 Příspěvek na místní komunikaci 

- Č. j. 663/12 Mateřská školka – termíny konkurzu na ředitelku 

- Č. j. 665/12 Nabídky firem na realizaci dětského hřiště 

- Č. j. 666/12 Žádost o dotaci na vybavení herny 

- Výběrové řízení na financování výstavby mateřské školky 

9) Stavební pošta 

 

- Projekt bezpečných přechodů v obci 

- Č. j. 646/12 Žádost o přístavbu chaty parc. č. 235/5 a 235/6 k. ú. Babice 

- Č. j. 628/12 Žádost o vyjádření parc. č. 297/7 k. ú. Babice 

- Č. j. 648/12 Oznámení o provedení průzkumného geologického vrtu 

- Č. j. 667/12 Informace k budoucí možné změně ÚP – reakce na odpověď obce 

- Č. j. 652/12 Přístavba k RD 

- Č. j. 661/12 Dělení pozemku parc. č. 90/4, 91/4, 93/3 a 93/4 k. ú. Babice 

- Č. j. 656/12 Zahájení projednání změny ÚP obce Březí 

- Č. j. 660/12 Připojení mateřské školky do sítě el. energie - ČEZ 

- Č. j. 655/12 Oddělení části pozemku parc. č. 238/108 k. ú. Babice 

- Č. j. 654/12 Oddělení části pozemku  

- Č. j. 678/12 Žádost f. Vintex – vrácení směnky kryjící výstavbu komunikace 

v oblasti Mlejnsko III. 

- Č. j. 679/12 Kupní smlouva na převod komunikace a veřejného osvětlení 
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10) Kontrola úkolů 

11) Různé 

 

- Urgence dopisů – Věcné břemeno el. vedení v lokalitě Mlejnsko - Janíková a spol. 

- Návrh výše vodného a stočného f. Vintex 

- Babický občasník - zaslání povinného výtisku příjemcům dle zákona č. 

46/2000Sb. 

- Informace o počtu podepsaných Smluv o spolupráci při výstavbě MK K Lesu 

- Volby prezidenta  

 

Program schválen 8 hlasy ZO.      

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Kloubová Martina, Haluza Karel 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  

 

3) Zápis z jednání - kapacita školských zařízení na Říčansku a vývoj základního školství 
P. Heřmanský navrhl spíše koncentrovat naše budoucí investiční aktivity do školy 

v Mukařově, kde již některé investice máme. 

 

4) Schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí VB č. smlouvy IV-12-6015255/VB001 

 

 
 

5) Schválení rozpočtu na rok 2013 

 

 
 

6) Projektová dokumentace – změna větev A - K Lesu parc. č. 84/33 k. ú. Babice, změna 

PD část větve B - Topolová na parc. č. 84/33 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

7) Smlouva č. SM1200001259 - úhrada neinvestičních nákladů Městská část Praha 11 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Návrh usnesení č. 1/23/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o 

smlouvě budoucí VB č. smlouvy IV-12-6015255/VB001 a pověřuje starostku k jejímu 

podpisu. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/23/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 

2013. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 



3 

 

8) Došlá pošta 

 

Č. j. 675/12 P. Vokáč – Můstek směr Mukařov 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Místo bude označeno výstražnou tabulkou a na jaře 

dojde k opravě. 

 

Č. j. 662/12 Mateřská škola – napojení na veřejný vodovod 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Č. j. 664/12 Příspěvek na místní komunikaci 

Příspěvek je pro všechny stejný a zajišťuje příjezd k pozemku. Cesty budou realizovány dle 

průběhu uzavíraní smluv s ostatními vlastníky nemovitostí přiléhajících ke komunikacím a 

možnostem obecního rozpočtu. 

 

Č. j. 663/12 Mateřská školka – termíny konkurzu na ředitelku 

Termín konkurzu se bude odvíjet od vydání stavebního povolení, financování atp. 

 

Č. j. 665/12 Nabídky firem na realizaci dětského hřiště 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Č. j. 666/12 Žádost o dotaci na vybavení herny 

 

 
 

Návrh usnesení č. 3/23/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování žádosti na 

MMR o udělení dotace na výstavbu dětského hřiště u MŠ Babice. Žádost vypracuje f. 

Bohemia projekt s. o. za 5000,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 4/23/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti u nadace 

ČEZ – podpora regionů – na vybudování zázemí v areálu fotbalového hřiště Babice. 

Žádost vypracuje pí. Dvořáková. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 5/23/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na 

vybudování sportovního hřiště v areálu fotbalového hřiště Babice. Žádost podá o. s. 

Babický drak. 

Hlasování: návrh usnesení č. 5/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 6/23/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci u 

nadace ČEZ – podpora regionů – na projekt revitalizace návsi. Žádost vypracuje pí. 

Dvořáková. 

Hlasování: návrh usnesení č. 6/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 7/23/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

na vybavení herny rodinného centra Babický drak. Žádost podá Babický drak. 

Hlasování: návrh usnesení č. 7/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Výběrové řízení na financování výstavby mateřské školky 

F. ACCON vypracuje do ledna 2013 podmínky výběrového řízení. 

9) Stavební pošta 
 

Projekt bezpečných přechodů v obci 

P. Heřmanský seznámil zastupitelstvo s hotovou projektovou dokumentací.  

 

Č. j. 646/12 Žádost o přístavbu chaty parc. č. 235/5 a 235/6 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce souhlasí s přístavbou chaty. 

 

Č. j. 628/12 Žádost o vyjádření – parc. č. 297/7 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo neshledává v tomto případě problém. Žádáme o dodání kompletní 

dokumentace (zpevněné plochy, odvod dešťové vody atd.). Toto vyjádření neslouží pro 

účely územního řízení. 

 

Č. j. 648/12 Oznámení o provedení průzkumného geologického vrtu 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Č. j. 667/12 Informace k budoucí možné změně ÚP – reakce na odpověď obce  

Ano, žádost bude posouzena při další změně ÚP obce Babice. 

 

Č. j. 652/12 Přístavba k RD 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

 

Č. j. 661/12 Dělení pozemku – parc. č. 90/4, 91/4, 93/3 a 93/4 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním územního rozhodnutí. 

 

Č. j. 656/12 Zahájení projednání změny ÚP obce Březí 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Bude projednáno na příštím zasedání. 

 

Č. j. 660/12 Připojení mateřské školky do sítě el. energie – ČEZ 

 

 
 

Č. j. 655/12 Oddělení části pozemku parc. č. 238/108 k. ú. Babice 

 

 
 

Č. j. 654/12 Oddělení části pozemku  

 

 
 

Návrh usnesení č. 8/23/2012: Zastupitelstvo schvaluje podpis budoucí smlouvy o 

připojení odběrného el. zařízení – MŠ babice a schvaluje platbu dle této smlouvy. 

Hlasování: návrh usnesení č. 8/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 9/23/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje oddělení pozemku parc. č. 

238/108 k. ú. Babice dle přiloženého geometrického plánu. 

Hlasování: návrh usnesení č. 9/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 10/23/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje oddělení pozemku ve věci 

č. j. 654/12 dle přiloženého geometrického plánu. 

Hlasování: návrh usnesení č. 10/23/2012 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Č. j. 678/12 Žádost f. Vintex – vrácení směnky kryjící výstavbu komunikace v oblasti 

Mlejnsko III. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrácením směnky. 

 

Č. j. 679/12 Kupní smlouva na převod komunikace a veřejného osvětlení 

Zastupitelstvo se seznámí se smlouvou a rozhodne o ní během ledna 2013. 

 

10) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

15.10.2012 Výměna okna v Hasičské zbrojnici Rathouský 31.12.2012 

15.10.2012 Dotace z Operačního programu na životní prostředí Volenec 31.1.2013 

15.10.2012 Koordinace, vypracování a podání schválených žádostí u 

nadace ČEZ podpora regionů a nadace ČEZ oranžové 

hřiště 

Kloubová, 

Dvořáková 

31.12.2012 

1.10.2012 Podlaha v obecní budově č. p. 76 – stanovení konečného 

termínu dokončení a rozsahu stavebních prací 

Rathouský 31.12.2012 

1.10.2012 Zaměření rozšíření pozemku pro komunikaci Slunečná – 

zaurgovat 

 

Stále v jednání. 

Starostka 7.1.2013 

1.10.2012 Označení ulic Polní a Kruhová 

 

V ulici Kruhová je hotovo. 

Gahura 31.12.2012 

26.11.2012 Prověřit dotace na školku na Kraji Starostka 7.1.2013 

26.11.2012 Urgovat vyjádření k dopisům na cenu za věcné břemeno 

el. vedení v lokalitě Mlejnsko. Advokát Janíková, Janík. 

Starostka Hotovo 

26.11.2012 Kontaktovat p. Lisičkinovou ohledně pultové střechy na 

stavbě - stavební parc. č. 73. 

Starostka Hotovo 

26.11.2012 HUP u budovy č. p. 76 je zasypán dřevem. Je třeba zajistit 

nápravu. 

Rathouský Hotovo 

10.12.2012 Urgovat vyjádření k dopisům na cenu za věcné břemeno 

el. vedení v lokalitě Mlejnsko přímo na ČEZ. 

Heřmanský, 

Starostka 

7.1.2013 

 

11) Různé 

 

Urgence dopisů – Věcné břemeno el. vedení v lokalitě Mlejnsko - Janíková a spol. 

Právní kancelář zastupující ČEZ zatím na dopisy nereaguje. 

 

Návrh výše vodného a stočného f. Vintex 

Zastupitelstvo obce kalkulaci ceny prošlo. Po jejím řádném vyvěšení bude o jejím schválení 

rozhodnuto na mimořádném zasedání 17.12 v 19:30. 

 

Babický občasník - zaslání povinného výtisku příjemcům dle zákona č. 46/2000Sb. 

Pí. Kloubová přinese doklad o odeslání. 

 

Informace o počtu podepsaných Smluv o spolupráci při výstavbě MK K Lesu 

Do této chvíle se podařilo uzavřít 4 smlouvy o spolupráci. 

 

Volby prezidenta 

Předsedou bude p. Sladký. Zapisovatel p. Vrábelová. Ostatní kandidáti do komise budou 

osloveni starostkou. 
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11) Termín příštího zasedání 

 

Příští zasedání ZO proběhne 17.12.2012 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:30 hodin 

ukončeno. 

 

 

 

 

 

V Babicích dne: 10. 12. 2012 

Vyvěšeno dne:  21. 12. 2012 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Kloubová Martina, Haluza Karel 

Zapsal:    Jan Gahura 

 

 


