
1 
 

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 20.2.2012 na Obecním úřadě v Babicích 
zápis č. 4 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

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

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) Předávací protokol - Veřejné osvětlení na pozemku p. č. 280/52 v k. ú. Babice 
4) Došlá pošta 
5) Ostatní 
6) Termín příštího zasedání 

 
Program schválen 9 hlasy ZO. 
 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
  Zápis schválen. 

 
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Rathouský Pavel, Heřmanský Jan 
Zapisovatel: Gahura Jan 
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  
 

3) Předávací protokol - Veřejné osvětlení na pozemku p. č. 280/52 v k. ú. Babice 
Předávací protokol na Veřejné osvětlení na pozemku p. č. 280/52 byl na zasedání předložen 
Zastupitelstvu. Na příštím zasedání bude předložena darovací smlouva. 
 

4) Došlá pošta 
č. j. 71/12 Parkování před vjezdem na pozemek – dopis pí. Hurajtová 
Zastupitelstvo obce zvážilo situaci a vzhledem k tomu, že poškozený je oprávněn žádat 
Policii ČR o odtah vozidla bránícího ve vjezdu, je možné už nyní tento případ dostatečně 
řešit. Při parkování u okraje vozovky protilehlému vjezdu musí zůstat volný jízdní pruh o 
šířce minimálně 3,5 metru. 
Bohužel nelze před každý vjezd v obci umisťovat značku zákaz zastavení. 
 
ASPIDA s.r.o. – Nabídka aktualizace katalogu Cestujeme po Čechách 
Zastupitelstvo se usneslo, že obec nebude aktualizovat informace o sobě v tomto katalogu a 
platit s tím spojený poplatek. 
 
Nabídka f. LAMBERGA s.r.o. na LED veřejné osvětlení 
Vzhledem k tomu, že nabídka neobsahuje cenu, nemůže Zastupitelstvo rozhodnout. 
p. Heřmanský dále poptá f. p. Rýdla. 
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č. j. 67/12 – Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje 
Byly schváleny zásady územního rozvoje Středočeského kraje, což je jediný dokument, který 
nám může nařídit strpění severního obchvatu Říčan. Schválené zásady zatím obchvat 
neobsahují. Další cca 2 roky nebudou probíhat žádné další změny tohoto dokumentu. Pak 
pravděpodobně ke změně tohoto dokumentu doje spolu se zanesením záměru výstavby 
zmíněného obchvatu v případě jeho schválení krajem. 
 
č. j. 68/12 – Kolaudační souhlas na parc. 84/115 k. ú. Babice 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
č. j. 69/12 – Kolaudační souhlas na parc. 297/11 k. ú. Babice – p. Bendová 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
č. j. 70/12 – Vrtaná studna parc. 301/1 k. ú. Babice 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
  

5) Ostatní 
Projednání možnosti získání dotace na opravu obecní budovy č. p. 76 
Oprava budovy by, dle odhadu p. Heřmanského, stála cca 580tis korun. V úvahu se bere 
renovace sociálních zařízení, podlah, maleb a oken. Budova by sloužila jako prostory pro 
zájmové kroužky mládeže a jiné občanské spolky v obci. 
Takto sestavený rozpočet a záměr bude použit pro žádost o dotaci při nejbližší možné 
příležitosti. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena č. IV-12-601-333-
2/VB007 
Posudek na ocenění tohoto věcného břemena byl projednán na minulém zasedání 
Zastupitelstva.  Obec takto získá 37tis korun.  
 

 
 
Veřejné osvětlení v ulici Na Ladech 
Cena zhotovení veřejného osvětlení v ulici Na Ladech je cca 11tis korun. Zhotovení provede 
f. Müller. 
 
Smlouva o spolupráci s MAS Říčansko 
MAS Říčansko je obecně prospěšná společnost pracující podle zásad evropské iniciativy 
Leader +. Sdružuje obce, města, soukromé firmy a podnikatele, neziskové organizace. Díky 
členství v MAS má obec mimo jiné přístup k informacím týkající se vypisovaných grantů, 
možnost konzultací k vyplnění zvolených žádostí. Do této doby byla v Babicích 
prostřednictvím MAS financována výstavba komunikace Ke hřišti. Více informací o MAS: 
www.mas.ricansko.eu nebo www.ricansko.eu.Tato smlouva zavazuje obec zaplatit členský 
příspěvek 12tis korun ročně. 
 

Návrh usnesení č. 1/4/2012: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje záměr uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena č. IV-12-601-333-2/VB007. 
Cena za věcné břemeno je 37791,- korun. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1/4/2012 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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Jednání ve věci stavebního řízení o dočasném umístění jímek v lokalitě 32RD 
 

 
 
Oprava komunikace v lokalitě Janovice 
Požadavek na materiál pro opravu komunikace je: 40 m3 hrubší frakce a 20 m3 jemnější 
frakce. Starostka poptá cenovou nabídku na tento materiál a dále zjistí majetkové poměry 
v souvislosti s danou komunikací. Dle majetkového podílu obce a ceny materiálu bude  dále 
rozhodnuto o  jeho konečném množství poskytnutém na opravu. 
 
Studentské návrhy na zpracování mateřské školky v obci 
Návrhy budou vyvěšeny na obecních stránkách. 
 

6) Termín příštího zasedání 
Příští zasedání ZO proběhne 5.3.2012 od 19:30 na Obecním úřadě. 

 
 
 
 Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:30 hodin 
ukončeno. 
 
 
V Babicích dne: 20. 2. 2011 
Vyvěšeno dne:  28. 2. 2011 
 
      
                                                                                                            Kačírková Iva                                                                                        
                                                                                                                starosta    
 
 
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Rathouský Pavel, Heřmanský Jan 
Zapsal:    Jan Gahura 
 

Návrh usnesení č. 3/4/2012: Zastupitelstvo obce Babice zplnomocňuje p. Heřmanského 
ve věci jednání ve stavebním řízení 3987/2012-MURI/OSÚ/00022. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3/4/2012 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/4/2012: Zastupitelstvo obce Babice se usneslo uzavřít smlouvu o 
spolupráci s MAS Říčansko na jeden rok. 
Hlasování: návrh usnesení č. 2/4/2012 byl přijat 9 hlasy ZO. 


