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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 20.5. 2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 10 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

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

Jež Miroslav,  Chadraba Jan, Volenec David, Heřmanský Jan 

 

Omluveni: Haluza Karel, Gahura Jan 

Hosté:  p.Boček, p. Chilý, p. Šlosar 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Výběr bankovního ústavu-informace z jednání 

4) Dodatek ke Smlouvě o sdružených dodávkách plynu RWE 

5) Rozpočtové opaření č.1  

6) Došlá pošta  

7) Stavební pošta 

8) kontrola úkolů 

9) Ostatní 

-jednání ohledně údržby hřiště-sekání trávy, pořádek 

Program schválen 9 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Volenec David, Rathouský Pavel 

Zapisovatel: Kloubová Martina 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  

 

3) Výběr bankovního ústavu – otevírání obálek 

20.5. 2013 bylo zahájeno řízení bez uveřejnění pro výběr bankovního ústavu na financování 

výstavby mateřské školy. 5.6. 2013 proběhnou jednání s bankami o výši a podmínkách 

úvěru. 

P. starostka připraví podklady s přehledy o výdajích a příjmech a daňové přehledy. 

Další podklady připravuje p. Framberk. 

4) Dodatek ke smlouvě o dodávkách plynu 

Jedná se o návrh dodatku smlouvy o odběru plynu od společnosti RWE. Termín uzavření 

dodatku je 22.5. 2013. 

ZO tento dodatek nepodepíše. Bude se informovat na možnost účasti obce na e-aukce, kterou 

pořádá obec Mukařov, zatím pouze pro domácnosti. Podrobnosti zjistí p. Chadraba. 
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5) Rozpočtové opatření 

Jedná se o pokyn Krajského úřadu ve zprávě o kontrole z 1.4. 2013 k opravě rozpočtového 

opatření č. 1 z 31.3. 2013. 

 

6) Došlá pošta 

Č. j. 236/13 Statní fond dopravní infrastruktury – oprava žádosti 

Obecní úřad si vyžádal důvody odmítnutí žádosti o dotace, minulé zasedání se ZO rozhodlo 

opravné podání nedávat. Na žádost p. Heřmanského se opravné podání uskutečnilo a žádost 

byla Státním fondem infrastruktury přijata. 

Č. j. 220/13 MAS Říčansko 

10.5. 2013 byla odevzdána žádost o grant na úpravu návsi u MAS Říčansko o.p.s. Výsledky 

budou zveřejněny 29.5. 2013.  

Č. j. 218/13 Oznámení o zamítnutí dotace na výstavbu komunikace Sportovní a část ul. 

Topolová 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Č. j. 219/13 Žádost paní Janovské o změnu v projektu výstavby komunikace K Lesu 

P. Janovská žádá o náhradu zelených pásů podél komunikace za parkovací stání.  

Z technických důvodů nelze toto provést - není dostatečná šířka pozemku. 

Z důvodu maximální možné úspory financí jsou zelené pruhy tvořené navezenou ornicí. 

V budoucnu lze nahradit štěrkem nebo kamínky. 

ZO žádost zamítlo. 

Č. j. 222/13  Stížnost p. Ecksteina na nepořádek u kontejnerového stání v ul. K Lesu 

P. starostka pozve p. Ecksteina na úřad a ukáže mu projekt na vybudování kontejnerového 

stání, který má obec  připravený, vč. Stavebního povolení. Realizace vázne na nedostatku 

financí. 

Obec poptá stavební firmu o nacenění části kontejnerového stání bez zdi. 

Č.j. 231/13 IVK Group  

Společnost IVK Group obdržela povolení na provozování vodovodů a kanalizací od 

středočeského Krajského úřadu. 

7) Stavební pošta 

Č.j. 118/13 Žádost o výstavbu zimní zahrady 

P. Rýdlová požádala o vyjádření Obecního úřadu k výstavbě zimní zahrady.  

ZO schvaluje. 

Č.j. 235/13 žádost o výstavbu RD na pozemku par.č.235/28 v ul. Lomená 

ZO schvaluje. 

Č.j. 225/13,234/13 Žádost o souhlas p. Lipavského k vyjádření souhlasu se stavbou oplocení  

Návrh usnesení č. 1/10/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 z 

31.3.2013, jde o úpravu rozpočtu Kraje na správu obce. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/10/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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ZO schvaluje. 

Č.j. 233/13 Rozhodnutí o umístění stavby rekreační chaty č.e. 146 na pozemku 95/16 

ZO bere na vědomí. 

Č.j. 226/13 Oznámení o výměně drátěného plotu za betonový na poz. Č. 279/11 

ZO bere na vědomí. 

Č.j. 227/13 Dodatečné povolení stavby na pozemku č. 73/15 

ZO bere na vědomí. 

Č.j. 232/13 sdělení p. B. Pytyuk – žádost o povolení stavby RD na poz. Č. 74/13  

Obec opět 21.5. 2013 uplatní své námitky: není zkolaudovaná komunikace, není zajištěn 

bezpečný provoz. Dům není umístěn 5 m od komunikace. ZO nesouhlasí s vydáním výjimky 

z odstupových vzdáleností.  

Č.j. 229/13 Zahájení řízení o povolení výjimky na parcele č. 424 

ZO bere na vědomí. 

Č.j. 191/13 Společný souhlas na pozemku 69/17 

ZO souhlasí. 

 

8) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

6.5. 2013 P. starostka poptá ceny za opravy komunikace 

Ke skále 

starostka 13.5.2013 

 Odeslat žádost o opravu silnic Starobabická a 

Mlejnská na Správu a údržbu silnic, v jejichž 

jsou majetku. 

starostka 13.5.2013 

 Zadat provedení dopravní studie ohledně 

možnosti jízdy kamionů delších než 12 m 

starostka 13.5.2013 

20.5. 2013 
Připravit podklady s přehledy o výdajích a 

příjmech a daňové přehledy pro jednání s 

bankou. 

starostka 5.6. 2013 

 Zjistit podrobnosti e-aukce pořádané obcí 

Mukařov. 

Chadraba 3.6. 2013 

 Uplatnit námitku na žádost o povolení stavby 

RD na poz. Č. 74/13 

starostka 21.5. 2013 

 Svod dešťové vody u Vojáčků.  Haluza 3.6. 2013 

 Zjistit důvody, proč jsme nedostali dotaci na 

komunikace Sportovní a Topolová 

starostka 3.6. 2013 

 Obnovit potvrzení o souhlasu k výstavbě 

komunikace v ulici Studentská 

starostka 3.6. 2013 

 

9) Různé 

 Většina účastníků jednání ohledně  výstavby části  komunikace K lesu podepsala smlouvy. 

Byla tak splněna podmínka finanční spoluúčasti obyvatel. Chybějící účastníci slíbili 
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smlouvy dodat do konce května. 

 

 Bylo projednáno sekání v neděli na fotbalovém hřišti. Jednou se sekalo kvůli nutnému 

prořezu trávníku – posekáno musí být 2 dny před prořezem. 

Podruhé se sekalo kvůli povětrnostním podmínkám před fotbalovým zápasem, kdy fotbalisté 

čekali několik dní až přestane pršet.  

Toto sekání bylo výjimečné a nadále platí vyhláška o nedělním klidu a ve státech uznaným jako 

svátek, kdy se smí sekat pouze od 10:00 do 12:00. 

P. Boček požádal o zakoupení náhradního dílu do sekačky v hodnotě cca 10 000 Kč. Zakoupí p. 

Boček a na úřad přinese vyúčtování. 

Na hřišti bude přemístěna buňka, která slouží jako stánek občerstvení, bude umístěna na delší 

straně pozemku (podél ulice Topolová). Přesun proběhne v průběhu července 2013. 

K této buňce bude přemístěno také posezení, u něhož dojde k výměně dřevěných dílů za nové. 

Tráva ze sekání bude ukládána do kontejneru u hřiště, odvoz zajistí obec. 

Obec zapůjčí křovinořez na sekání podél plotu. 

 Svod dešťové vody u Vojáčků – v řešení. 

 ZŠ Mukařov – p. Kloubová osloví jménem obce Babice zástupce obcí odpovědných za 

oblast školství ohledně provozních podmínek ZŠ, jako např. Otevírací doba družiny, dny 

otevřených dveří. Na dopis zaslaný jménem naší obce žádná z oslovených obcí 

nereagovala. 

ZŠ Mukařov zůstává jedinou školou, se kterou Babice tvoří společný školský obvod 

vzhledem k majetkovému podílu Babic v Mukařovské škole. 

Ostatní školy smlouvy vypovídají, jelikož mají naplněnou kapacitu dětmi své obce. 

 Č.j. 198/13 Souhlas se stavbou skladového areálu v katastrálním území obce. Jedná 

se o pozemek v Tehově -  Podpis veřejnoprávní smlouvy. 

ZO bere na vědomí. 

 č.j. 230/13 Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednávání územního plánu 

Říčan dne 10.6. 2013. 

P. Heřmanský prověří možnosti podání námitek naší obce. 

 

 

10) Schválení projektové dokumentace na výstavbu mateřské školy 

P. Framberk zveřejní zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele. 

P. Chadraba zveřejní zadávací dokumentaci na www.babiceurican.cz na základě instrukcí p. 

Heřmanského. 

Obec osloví 5 firem dle zákonných požadavků. 

11) Žádost o grant u Nadace ČEZ a Oranžové hřiště 

 

Žádosti připraví p. Dvořáková a odešle p. Starostka. Termín je do 31.5. 2013. 

Návrh usnesení č. 3/10/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí u Nadace 

ČEZ – podpora regionů na výstavbu bezpečného přechodu pro chodce dle vypracované 

žádosti  a podání žádosti u ČEZ Oranžové hřiště na výstavbu dětského hriště na návsi 

dle vypracované žádosti. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/10/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/10/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smluv s občany 

ulice K lesu a podílení se na financování výstavby komunikace K lesu. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/10/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

http://www.babiceurican.cz/
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12) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 3.6.2013 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: 20.5. 2013 

Vyvěšeno dne:  29.5. 2013 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Volenec David, Rathouský Pavel 

Zapsal:    Martina Kloubová 

 

 


