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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 22.4.2013 na Obecním úřadě v Babicích 
zápis č. 8 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Hušová Hana, Rathouský Pavel, Sladký Daniel, 
Kloubová Martina, Chadraba Jan 

 
Omluveni: Heřmanský Jan, Jež Miroslav, Haluza Karel, Volenec David 
 
  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 
Hosté:  Občané z ulice Větrná 
 
Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Vyhlášení vítěze soutěže Rekonstrukce MK a výstavba inženýrských sítí 

4) Schválení Smlouvy budoucí na VB a souhlasu se zřízením stavby plynárenského 
zařízení na pozemku p.č. 366/1 v k.ú. Babice 

5) Zřizovací listina 

6) MAS – dotace 

7) Projednání ukončení nájemní smlouvy vodohospodářského majetku obce dohodou 

8) Došlá pošta 

9) Stavební pošta 

10) Kontrola úkolů 

11) Ostatní 
 
Program schválen 7 hlasy ZO. 
 
   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
  Zápis schválen. 

 
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Chadraba Jan, Hušová Hana 
Zapisovatel: Gahura Jan 
Hlasování: návrh schválen 7 hlasy ZO  
 

3) Vyhlášení vítěze soutěže Rekonstrukce MK a výstavba inženýrských sítí 

 
 

Návrh usnesení č. 1/8/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje vítěze soutěže zakázky 
Rekonstrukce komunikace a výstavby inženýrských sítí v obci Babice. Vítězem je BES 
s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1/8/2013 byl přijat 7 hlasy ZO. 
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4) Schválení Smlouvy budoucí na VB  a souhlasu se zřízením stavby plynárenského 
zařízení na pozemku p.č. 366/1 v k.ú. Babice 

 

5) Zřizovací listina 

Zastupitelstvo schválilo startostku jako statutárního zástupce příspěvkové organizace MŠ 
Babice. 

 

6) MAS – dotace 

 

7) Projednání ukončení nájemní smlouvy vodohospodářského majetku obce dohodou 

 

8) Došlá pošta 

Č. j. 165/13 Statní fond dopravní infrastruktury 

Dotace na bezpečné přechody v obci nebyla schválena. 

Č. j. 158/13 Nakládání s odpadními vodami – p. Bína 

Šetření vodoprávního úřadu Říčany nezjistilo žádné nesrovnalosti. 

Č. j. 156/13 Nominování člena do konkurzní komise – MŠ Babice 

Česká školní inspekce nominovala pí. Hradeckou. 

Č. j. 176/13 Souhlas s umístěním stavby – rodinný dům – parc. č. 297/7 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Č. j. 177/13 Souhlas s umístěním stavby – plynovodní přípojka – parc. č. 232/16 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Návrh usnesení č. 2/8/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení VB a souhlasí se zřízením stavby plynárenského zařízení na parc. 366/1 k. Ú. 
Babice. Úhrada za VB je 85850,- Kč. 
Hlasování: návrh usnesení č. 2/8/2013 byl přijat 7 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 3/8/2013: Zastupitelstvo obce Babice  jmenuje do funkce 
statutárního zástupce  příspěvkové organizace Mateřská škola Babice, se sídlem Babice 
č.p. 6, Babice, 251 01 Říčany, starostku obce paní Ivu Kačírkovou, nar. 9.5.1945 bytem 
Babice, Na Výsluní 21, 251 01 Říčany. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3/8/2013 byl přijat 7 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 4/8/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na realizaci 
1. Fáze revitalizace návsi u MAS Říčansko. 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předfinancováním celého projektu. 
Zastupitelstvo obce se usneslo, že celkové náklady projektu budou činit 500 000 Kč. 
Hlasování: návrh usnesení č. 4/8/2013 byl přijat 7 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 5/8/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
vodohospodářského majetku obce dohodou ve smyslu odstavce 3 článek 3 – Smlouva o 
pronájmu vodohospodářského majetku. Důvodem je změna provozovatele vodovodu, 
kanalizace a čističky odpadních vod. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu 
smlouvy. 
Hlasování: návrh usnesení č. 5/8/2013 byl přijat 7 hlasy ZO. 
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Č. j. 161/13 Rozhodnutí o umístění stavby – přístavba rodinného domu – parc. č. 228/3 k. ú. 
Babice 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Č. j. 159/13 Odstranění stavby – přístřešek na dřevo – parc. č. 261/1 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Č. j. 163/13 Rozhodnutí o umístění stavby – komunikace K Lesu, Topolová, Sportovní – parc. 
č. 84/33 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Č. j. 160/13 Rozhodnutí o umístění stavby – rekonstrukce a modernizace komunikace – parc. 
č. 79/13 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Č. j. 154/13 Souhlas se stavbou – rodinný dům – parc. č. 302/7, 302/8, 302/9, 365/5 k. ú. 
Babice 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Č. j. 178/13 Souhlas s umístěním stavby – kabelové vedení – pro parc. č. 302/8 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

175/13 Výzva ke kontrolní prohlídce – č. p. 73 

Zastupitelstvo souhlasí s udělením plné moci p. Heřmanskému pro jednání v této věci 

9) Ostatní 

Dopravní bezpečnost v oblasti Mlejnsko 

Zastupitelstvo obce deklaruje záměr vybudovat chodník podél komunikace Mlejnská od 
ulice Větrná až na zastávku MHD. Po trase bude vybudováno také veřejné osvětlení. 

Příspěvek na akci Veselá náves 

Zastupitelstvo obce se dohodlo na příspěvku 15000,- pro akci Veselá náves. Akci organizují 
manželé Havlovi spolu s obcí. 

Porušování vyhlášky o nedělním klidu – sekání trávy na hřišti 

Pí. Kloubová upozornila na porušování vyhlášky o nedělním klidu, ke kterému došlo při 
sekání fotbalového hřiště dne 21.4.2013. 

10) Kontrola úkol ů 
 
Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 
4.3.2013 Znění smluv na fin. příspěvek na výstavbu a zařízení MŠ Starostka Hotovo 
4.3.2013 Prověřit na úřadu práce možnost dotace na nově vzniklá 

pracovní místa 
 Hotovo 

8.4.2013 Získat od OG povolení na využití fin. daru. Starostka Hotovo 
8.4.2013 
 

Urgovat výplatu 2. části daru OG. 
Nebude 

Starostka 
 

Hotovo 
 

Únor Odeslat žádost o přidělení člena výběrové komise na 
ředitele mateřské školy  na Krajský úřad a školní inspekci  
Zřídit příspěvkovou organizaci obce „Mateřská škola 
Babice 

Starostka Hotovo 

22.4.2013 Pytlíky pro psí exkrementy do ulice Větrná a Polní Starostka 6.5.2013 
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11) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 6.5.2013 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 
 
 
 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:00 hodin 
ukončeno. 
 
 
 
V Babicích dne: 22. 4. 2013 
Vyvěšeno dne:    6. 5. 2013 
 
 
 
                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                             
                                                                                                                             starosta    
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Chadraba Jan, Hušová Hana 
Zapsal:    Jan Gahura 
 
 


