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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 8.4.2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

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

David, Hušová Hana, Rathouský Pavel, Sladký Daniel, Kloubová Martina, 

Chadraba Jan 

 

Hosté:  Kamil Marinica - IVK Group s.r.o., Ing. Oleg Pedan – VINTEX s.r.o.  

 

  Starostka konstatovala, ţe dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) IVK Group - informace o plánovaném přechodu provozovatele kanalizace a 

vodovodu, nájemní smlouva, nákup pitné vody 

4) Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce komunikace a výstavba 

inţenýrských sítí - otevírání obálek 

5) Smlouva o Smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi RWE a obcí Babice 

6) Ţádost SK Babice o podporu při pořádání letošního Babického čtvrtmaratonu a 

návrh termínů jarních brigád - úklidová brigáda a Akce Z na dětské hřiště na návsi. 

7) Příspěvková organizace - výběr účetní, registrace u orgánů státní správy 

8) Stavební pošta 

9) Ostatní 

- Nabídka na odkup hraček - herna Babického draka 

- Info stánek - akce Pálení čarodějnic 

- Nabídka tarify Livetelecomu 

- Návrh dopisu obcím, které mají podíl v mukařovské škole 

- Smlouvy o spolupráci - výstavba komunikace K Lesu 

10) Kontrola úkolů 

 

Program schválen 11 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrţeni: Volenec David, Haluza Karel 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 11 hlasy ZO  
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3) IVK Group - informace o plánovaném přechodu provozovatele kanalizace a vodovodu, 

nájemní smlouva, nákup pitné vody 

Zastupitelstvo projednalo se zástupci firem VINTEX a IVK Group podmínky převodu nájmu 

obecní kanalizace z firmy VINTEX na f. IVK Group. Zastupitelstvo se dohodlo ještě ověřit 

informace na příslušném ministerstvu před finalizováním způsobu moţného převodu. 

Cena vody předané nakupované z Říčan: P. Maricina uvedl, ţe sníţení ceny ze strany Říčan 

není moţné. Další snahy se tedy budou upínat k vybudování vlastních zdrojů na území obce. 

4) Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce komunikace a výstavba inženýrských 

sítí - otevírání obálek 

Byly otevřeny obálky s nabídkami a proveden zápis do formuláře. Na příštím zasedání bude 

zveřejněn vítěz. 

5) Smlouva o Smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi RWE a obcí Babice 

 

6) Žádost SK Babice o podporu při pořádání letošního Babického čtvrtmaratonu a návrh 

termínů jarních brigád - úklidová brigáda a Akce Z na dětské hřiště na návsi. 

Úklidová brigáda se bude konat 11.5.2013 v 9:00. Sraz na fotbalovém hřišti. V rámci 

občerstvení bude připraveno pivo a pečené prase. 

Termín konání Akce Z na výstavbu dětského hřiště zatím nebyl stanoven. 

Vzhledem k tomu, ţe v prostoru fotbalového hřiště bude v době konání čtvrtmaratonu 

probíhat stavba MŠ, bude třeba akci přesunout na náves. Zastupitelstvo se dohodlo přispět na 

akci částkou 15000,- Kč. Akce se bude konat 22.9.2013. 

 

7) Příspěvková organizace - výběr účetní, registrace u orgánů státní správy 

Dle informací z MěÚ Říčany není třeba registrovat obecní úřad kvůli sběru osobních údajů. 

Starostka poptá právníka, zda má přísp. spol. povinnost registrace u Úřadu na ochranu 

osobních dat 

Výběr účetní bude zahájen za měsíc, tj. 6.5., formou výběrového řízení na firmu, která má 

zkušenosti s vedením účetnictví pro příspěvkové organizace. Vybraná účetní firma následně 

provede nutné registrace u st. orgánů, jako St. spr. soc. zab. , zdr. pojišťovna, fin. úřad atd. 

M. Kloubová předloţí návrh znění textu. 

Starostka odešle ţádost o přidělení člena konkurzní komise na Krajský úřad a Školní 

inspekci pro Prahu-východ. M. Kloubová opětovně zašle znění ţádosti a adresy. 

8) Stavební pošta 

Č. j. 143/13 Souhlas se stavbou plotu – parc. č. 235/17 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Návrh usnesení č. 2/7/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje fin. příspěvek pro SK 

Babice na akci Babický čtvrtmaraton ve výši 15000,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/7/2013 byl přijat 11 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 1/7/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavřít smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení VB a souhlasí se zřízením stavby plynárenského zařízení na 

parc. č. 366/1 k. ú. Babice. Úhrada za zřízení VB je 85850,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/7/2013 byl přijat 11 hlasy ZO. 
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Č. j. 142/13 Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení – parc. č. 74/13 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí. Starostka připraví plnou moc pro p. Heřmanského k jednání 

v této věci. 

Č. j. 141/13 Souhlas s užíváním stavby – parc. č. 275/3 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 140/13 Záměr výstavby vodojemu a technického zázemí - VINTEX 

Zastupitelstvo obce nemá námitek proti případné výstavbě vodojemu na parc. č. 307/1 k. ú. 

Babice za stávajícího dopravního připojení. Pro příp. výstavbu technického zázemí je však 

nutno dodrţet platné podmínky stavebního zákona a OTP, obzvláště co se týká napojení na 

dopravní infrastrukturu. 

Č. j. 139/13 Výstavba rodinného domu – parc. č. 74/17 k. ú. Babice 

Obec babice nesouhlasí z důvodu nezkolaudované příjezdové komunikace, která je 

provedena v rozporu s vydaným stavebním povolením (chybějící odvodnění) při jejímţ 

pouţívání hrozí nebezpečí úrazu. 

Č. j. 138/13 Územní a stavební řízení – MŠ Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 119/13 Územní souhlas – plynofikace rodinného domu – č. p. 116 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 120/13 Rozhodnutí o umístění stavby – parc. č. 73/12 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 123/13 Studna – parc. č. 69/6 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 122/13 Vrtaná studna - parc. č. 297/13 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 121/13 Přerušení územního a stavebního řízení – parc. č. 226/29 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 150/13 Oznámení o přestavbě přístřešku pro parkování – parc. č. 72/13 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

9) Ostatní 

Nabídka na odkup hraček - herna Babického draka 

Nabídka bude znovu vyhodnocena aţ po přijetí ředitelky, která uţ si výběr bude řídit. 

Infostánek - akce Pálení čarodějnic – 30.4.2013 

K dispozici bude model mateřské školky, u kterého budou dva zastupitelé odpovídat na 

otázky občanů. 

Zastupitelstvo se dohodlo přispět hasičům 5000,- na konání akce. 

Návrh dopisu obcím, které mají podíl v mukařovské škole 

Starostka rozešle dopis obcím majícím podíl v základní škole Mukařov. Obsahem dopisu je 

ţádost o vyjádření ohledně vyuţívání ZŠ Mukařov jako spádové školy a její nabídky. 

Zastupitelstvo souhlasí se zněním dopisu. 
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Smlouvy o spolupráci - výstavba komunikace K Lesu 

Bude probráno na příštím zasedání. 

Č. j. 147/13 VB elektrická přípojka pro připojení školky – parc. č. 366/1 a 79/1 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo trvá na ceně VB. 

Hřiště na Hujaře 

Zastupitelstvo zváţí moţnost opravy tohoto hřište. 

Č. j. 148/13 Vyjádření k částečné uzavírce 

20. – 21.4 nebude moţné projíţdět do Říčan přes Strašín. 

Babický občasník 

Zastupitelstvo schvaluje znění Babického občasníku 1/2013. 

Byl schválen tisk Babického občasníku v nákladu 500 výtisků. M. Kloubová zadá tisk a 

osloví p. Skálu, který by měl Občasníky roznést po všech č. p.. Chatařům budou výtisky 

rozdány na akcích jako Listonošův běh (11.5.) , výtisky budou k dispozici v obchůdku na 

návsi. 

P. Sladký z časových důvodů odstupuje z redakční rady Babického občasníku. Příp. náhrada 

bude projednána na příštím zasedání. 

Vítání občánků 

Proběhlo vítání občánků 2013. 

10) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

4.3.2013 Znění smluv na fin. příspěvek na výstavbu a zařízení MŠ Starostka 22.4.2013 

4.3.2013 Prověřit na úřadu práce moţnost dotace na nově vzniklá 

pracovní místa 

 22.4.2013 

8.4.2013 Získat od OG povolení na vyuţití fin. daru. Starostka 22.4.2013 

8.4.2013 

4.3.2013 

 

Únor 

Urgovat výplatu 2. části daru OG. 

Odeslat ţádost o přidělení člena výběrové komise na 

ředitele mateřské školy  na Krajský úřad a školní inspekci  

Zřídit příspěvkovou organizaci obce „Mateřská škola 

Babice 

Starostka 

Starostka 

Starostka 

22.4.2013 

22.4.2013 

22.4.2013 

 

11) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 22.4.2013 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

Vzhledem k tomu, ţe jiţ nebyly ţádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:00 hodin 

ukončeno. 

 

V Babicích dne:   8. 4. 2013 

Vyvěšeno dne:  17. 4. 2013 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

Ověřovatelé zasedání:  Volenec David, Haluza Karel 

Zapsal:    Jan Gahura 


