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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 18.3.2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 6 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Haluza Karel, Jež Miroslav, Heřmanský Jan, Volenec 

David, Hušová Hana, Rathouský Pavel, Sladký Daniel 

 

Omluveni: Kloubová Martina, Chadraba Jan 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Zadávací dokumentace na veřejnou soutěž na výstavbu infrastruktury pro MŠ 

4) Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2015 

5) Znalecký posudek o ceně nemovitosti na parc. č. 70 k. ú. Babice 

6) Smlouva o zřízení VB č. IV-12-6001172/002 

7) Úhrada za VB – dotčené pozemky parc. č. 366/1, 79/1 k. ú. Babice – (Elomoz 

Czech) 

8) Došlá pošta 

- Č. j. 102/13 Odpojení kanalizace u budovy č. p. 76 

9) Stavební pošta   

10) Ostatní 

11) Kontrola úkolů 

 

Program schválen 9 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Heřmanský Jan, Rathouský Pavel 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  

 

3) Zadávací dokumentace na veřejnou soutěž na výstavbu infrastruktury pro MŠ 

 
 

Návrh usnesení č. 1/6/2013: Zastupitelstvo schvaluje zadávací podmínky soutěže na 

zakázku malého rozsahu – rekonstrukce komunikace a výstavba inženýrských sítí v obci 

Babice pro potřeby připojení budoucí MŠ na infrastrukturu a schvaluje umístění 

zadávací dokumentace na webových stránkách AAA poptávky. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/6/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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4) Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2015 

 

5) Znalecký posudek o ceně nemovitosti na parc. č. 70 k. ú. Babice 

 

6) Smlouva o zřízení VB č. IV-12-6001172/002 

  

7) Úhrada za VB – dotčené pozemky parc. č. 366/1, 79/1 k. ú. Babice – (Elomoz Czech) 

 

8) Došlá pošta 

Č. j. 102/13 Odpojení kanalizace u budovy č. p. 76 

25.3.2012 v 19:00 proběhne poslední jednání s nájemníkem za účelem dohody. 

Č. j. 107/13 Aktualizace ÚAP SO ORP Říčany 

Zastupitelstvo obce de dohodlo uplatit připomínky ke SWOT analýze. 

9) Stavební pošta 

Č. j. 99/13 Rekonstrukce chaty – 95/63 

Zastupitelstvo obce Babice nesouhlasí s umístěním chaty - navrhuje odstupovou vzdálenost 

5m od komunikace. 

Č. j. 104/13 Přístavba rodinného domu 228/3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 113/13 Zahájení územního řízení 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 98/13 Přístavba rekreační chaty 

Bude udělena plná moc p. Heřmanskému pro zastupování v řízení na stavebním úřadě. 

10) Ostatní 

VO komunikace k Mukařovu (Mlejnsko – zastávka MHD) 

Zastupitelstvo se dohodlo zpracovat projekt pro výstavbu VO, chodníku a příp. odvodnění. 

Realizace bude záviset na finančních možnostech a budoucích dotačních titulech. 

Návrh usnesení č. 5/6/2013: Obec Babice požaduje úhradu za VB ve výši 1020,- Kč na 

základě ocenění úhrady věcného břemena obdobného pozemku v obci Babice. Číslo 

posudku 7247/2012. 

Hlasování: návrh usnesení č. 5/6/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 4/6/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení VB č. IV-

12-6001172/002. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/6/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 3/6/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje znalecký posudek č. 

7666/2013 o ceně nemovitosti na pozemek parc. č. 70 k. ú. Babice. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/6/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/6/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje rozpočtový výhled 

na rok 2013 – 2015. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/6/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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Výstavba MK K Lesu 

Zatím nedošlo k podpisu dostatečného množství smluv o spolupráci s majiteli přilehlých 

nemovitostí. Se zbývajícími majiteli bude dále jednáno. 

Rozpočet na opravu MK 

Zastupitelstvo se dohodlo vyčlenit částku 41000 Kč bez DPH na opravu místních 

komunikací bez finálního povrchu (zasypání děr). 

Posílení MHD 

Přichází v úvahu posílení linky 428. Uvažujeme o posílení spojů na vlakové nádraží 

v Říčanech v ranní a večerní špičce. Zatím jde pouze o průzkum nákladů případného 

posílení. 

Realizace podlimitního výběrového řízení na dodavatele MŠ 

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení financování výstavby MŠ 

 

Příspěvková organizace MŠ Babice – zřizovací listina 

 

Plán dosadby zeleně 

Zastupitelstvo projednalo návrh p. Volence na dosadbu zeleně po kácení. Zatím budou 

dosazeny dřeviny na návsi. Bude poptána firma. 

11) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

1.10.2012 Zaměření rozšíření pozemku pro komunikaci Slunečná – 

zaurgovat 

 

Stále v jednání. Ocenění bude hotovo do příštího 

zasedání. 

Starostka Hotovo 

18.2.2013 V obecní budově č. p. 76 odstranit následky po vytopení – 

vyzvat pachatele k nápravě 

Rathouský Hotovo 

4.3.2013 Znění smluv na fin. příspěvek na výstavbu a zařízení MŠ Starostka 8.4.2013 

4.3.2013 Vyměnit hlavní jistič na budově obecního úřadu Jež Hotovo 

4.3.2013 Prověřit na úřadu práce možnost dotace na nově vzniklá 

pracovní místa 

 8.4.2013 

 

Návrh usnesení č. 8/6/2013: Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu příspěvkové 

organizace MŠ Babice. 

Hlasování: návrh usnesení č. 8/6/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 7/6/2013: Zastupitelstvo schvaluje zadávací podmínky na výběrové 

řízení na akci Obec Babice – MŠ - výběr bankovního ústavu. 

Hlasování: návrh usnesení č. 7/6/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 6/6/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou na realizaci 

podlimitního výběrového řízení na dodavatele MŠ a zmocňuje pí. starostku k podpisu 

mandátní smlouvy s f. ACCON. 

Hlasování: návrh usnesení č. 6/6/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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12) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 8.4.2013 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: 18. 3. 2013 

Vyvěšeno dne:  26. 3. 2013 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Heřmanský Jan, Rathouský Pavel 

Zapsal:    Jan Gahura 

 

 


