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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 3.6. 2013 na Obecním úřadě v Babicích 
zápis č. 11 - začátek v 19:30 hod. 

 
 

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

 
Omluveni: Volenec David, Gahura Jan 
 
Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 
 
Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání  
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 
3) Schválení záměru pronájmu vodohospodářského majetku 
4) Podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu stavby  číslo 

IP-12-6005534/VB1- název stavby Babice u Říčan Ke Hřišti –kNN-p.č.79/1- Elmoz  
Czech s.r.o.  

5) Mateřská škola - Jmenování tajemníka konkurzní komise, návrh na vyhlášení konkurzu 
6) Došlá pošta  
7) Stavební pošta 
8) kontrola úkolů 
9) Ostatní 

 
Program schválen 9 hlasy ZO. 
 
   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
  Zápis schválen. 

 
2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Haluza Karel, Sladký Daniel 
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  
 

3) Schválení záměru pronájmu vodohospodářského majetku 

P. starostka zašle návrh smlouvy na min. Financí k posouzení správnosti. 

Projednání návrhu smlouvy zastupitelstvem obce proběhne na příštím zasedání. 

IVK Group požádá o souhlas s provozováním kanalizace na Krajském úřadě. 

Do konce června 2013 proběhne fyzický odečet vodoměrů firmou IVK Group. Oznámení 
bude doručeno emailem nebo po telefonu. 

4) Podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu stavby  
číslo IP-12-6005534/VB1- název stavby Babice u Říčan Ke Hřišti –kNN-p.č.79/1- Elmoz  
Czech s.r.o 
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5) Mateřská škola – jmenování tajemníka konkurzní komise, návrh na vyhlášení 

konkurzu 

 

 

 

 

ZO pověřuje tajemníka konkruzní komise, p. Ivu Kačírkou oznámením České školní inspekc,  
Krajskému úřadu a paní ředitelce MŠ Sulice o datu zahájení konkurzu a předpokládané zasedání 
Konkurzní komise (19.8. – 24.8. 2013). 

 

 
6) Došlá pošta 
Č. j. 266/13  
P. Červinský, p. Hanykýř – stížnost na nefunkční kanalizaci. Starostka pozve dotyčné 
k projednání na Obecním úřadě.  
Č. j. 259/13 ZŠ Mukařov – žádost o finanční příspěvek 2000,- Kč na Dětský den 
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,-Kč. 
Č. j. 285/13 Českomoravská záruční a rozvojová banka  
Banka odmítla účast na jednání ohledně poskytnutí úvěru obci Babice a výstavbu mateřské 
školy. 

Návrh usnesení č. 3/11/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje paní Ivu Kačírkovou do 
funkce tajemníka konkurzní komise ve věci vyhlášení konkurzu na ředitele mateřské 
školy Babice. 
Hlasování: návrh usnesení č. 3/11/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/11/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje složení konkurzní komise 
na výběr ředitele mateřské školy Babice.  
Členové konkurzní komise: 
Martina Kloubová (obec Babice) 
Jan Chadraba (obec Babice) 
Václava Kunická (MŠ Sulice) 
Bc. Jana Blažková (Krajský úřad Středočeského kraje) 
p. Hradecká (Česká školní inspekce) 
Hlasování: návrh usnesení č. 2/11/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 4/11/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení konkurzu na 
ředitele mateřské školy Babice.  
Konkurz bude zahájen 1 měsíc od schválení konkurzní komise (3.6. 2013) viz příloha č. 
1., tj. 4.7. 2013. Vyhlášení bude zveřejněno na úřední desce obce. 
Hlasování: návrh usnesení č. 4/11/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 1/11/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí ke stavbě Babice u Říčan – Ke Hřišti p.č. 79/1. Č. Smlouvy IP-12-
6005534/VB1. Částka, kterou obec za věcné břemeno získá je 22 435,-Kč. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1/11/2013 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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Č. j. 246/13  cenové nabídky na opravu výtluků 
Nab. Č. 1 – fa Bílek – výřez, oprava: 42 087,- Kč 
Nab. Č. 2 – Opravy komunikací f Zoubek s.r.o.  – oprava nalitím: 32 428,- Kč 
ZO schválilo výběr firmy Bílek vzhledem k tomu, že oprava bude provedena všemi vrstvami. 
Č.j. 121/13 výpověď z dohody č. 73/2009  

Město Říčany vypovídá obci Babice dohodu o školském obvodu ke dni 31.8. 2014. 
Č.j. 121/13 souhlas s uvolněním finančních prostředků  

Obec obdržela souhlas Open Gate k využítí 1 815 000,- Kč pro účely rekonstrukce nebo 
výstavby nové mateřské školy. 
Č.j. 122/13 vyhozené pneu 
Policie ČR prošetřovala vyhozené pneu v lese u Babic. Obec požádá o jméno majitele vozu 
Č.j. 256/13 informace o účast na výběrovém řízení 
Firma Palis Plzeň s.r.o. oznamuje, že se nezúčastní výběrového řízení na výstavbu mateřské 
školy. 
Č.j. 257/13 nabídka softwaru firmy CODEXIS 
Zo zamítlo. 
 
7) Stavební pošta 

Č.j. 249/13 AZ Elektrostav – žádost o vyjádření 
Nová přípojka u č.p. 257/74, vodovod je v majetku Vintex s.r.o. obec Babice zašle AZ 
Elektrostav souhlas s provedením stavby a zašle zákres kanalizačního řadu.  
Zároveň oznámí f Elektrostav, že vodovod je v majetku f Vintex a plyn v majetku RWE ,kde 
tedy u těchto f získají potřebné informace – obec požaduje smlouvu o věcném břemenu.  

Č.j. 263/13 stavební povolení vrtaná studna č.p. 300 

ZO schvaluje. 

Č.j. 262/13 souhlas se změnou užívání stavby na poz. Č. 257  

ZO bere na vědomí. 

Č.j. 261/13 p. Mullerová – žádost o umožnění vstup na pozemek  

ZO schvaluje. 

Č.j. 260/13 výzva k doplnění dokladů pro vodoprávní řízení na řady pro mateřskou školu 

ZO bere na vědomí. 

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

ZO bere na vědomí. 

Č.j. 251/13 žádost o vyjádření souhlasu ke stavbě dílny  

ZO souhlasí, je třeba doložit souhlas sousedů.  

Č.j. 252/13 p.Jůza, p. Jůzová – vyjádření k podanému odvolání 

ZO bere na vědomí. 

Č.j. 264/13 fa Vintex s.r.o. – podklady pro stavbu veř. Vodovodu v ul. Černohorská 

ZO nemá nánmitek proti stavbě veř. Vodovodu 

č.j. 267/13 Žádost o provolení stavby mostku na pozemek 265/2 a 265/3 

Stavební výbor prošetří.  
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8) Kontrola úkol ů 
 
Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 
6.5. 2013 P. starostka poptá ceny za opravy komunikace 

Ke skále 
starostka hotovo 

 Odeslat žádost o opravu silnic Starobabická a 
Mlejnská na Správu a údržbu silnic, v jejichž 
jsou majetku. 

starostka hotovo 

 Zadat provedení dopravní studie ohledně 
možnosti jízdy kamionů delších než 12 m 

starostka hotovo 

20.5. 2013 
Připravit podklady s přehledy o výdajích a 
příjmech a daňové přehledy pro jednání s 
bankou. 

starostka hotovo 

 Zjistit podrobnosti e-aukce pořádané obcí 
Mukařov. 

Chadraba hotovo 

 Uplatnit námitku na žádost o povolení stavby 
RD na poz. Č. 74/13 

starostka hotovo 

 Svod dešťové vody u Vojáčků.  
Obec zaplatí materiál, tj. Trubky, vojáčkovi 
provedou na vlastní náklady. P. Starostka sdělí 
do příštího zasedání Vojáčkovým. 

starostka 17.6. 2013 
 

 Zjistit důvody, proč jsme nedostali dotaci na 

komunikace Sportovní a Topolová 

starostka hotovo 

 Obnovit potvrzení o souhlasu k výstavbě 

komunikace v ulici Studentská 

starostka hotovo 

3.6. 2013 Obeslat členy konkurzní komise o termínu 

konání konkurzu 

starostka 17.6. 2013 

 Požádat Policii ČR o jméno majitele vozu, 

kterému patřily vyhozené penumatiky vyhozené 

v lese 

starostka 17.6. 2013 

 Zjistit informace o nabídce vypracování žádosti 

na grant na výstavbu MŠ 

starostka 17.6. 2013 

 žádost o nabídku na výstavbu kontejnerového Heřmanský 17.6. 2013 

 obeslat RWE ke kontrole stavu plynové přípojky 
v ul. Sportovní 

starostka 17.6. 2013 

 Provést kontrolu stabu kanálů v ul. Sportovní a 
Slunečná 

Rathouský 17.6. 2013 

 p. Starostka poptá stavební dozor na stavbu MŠ 
 

starostka 17.6. 2013 

 Zjistit postup ve věci údržby neposekaných 
pozemků 

Kloubová 17.6. 2013 

 poptat nabídku výstavbu části kontejnerového 
stání v ulici K Lesu 

starostka 17.6. 2013 
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9) Různé 
• Rozšíření ul. Slunečná – obec Babice navrhuje výměnu 373/6 v poměru výměry 1:1, tj. 

248m2 za 248m2 
• P. Eckstein stížnost – žádost o nabídku na výstavbu kontejnerového stání – p. Heřmanský 

zadá. 
• P. Bělohoubek – p. Starostka obešle RWE ke kontrole stavu plynové přípojky v ul. 

Sportovní 
• Kontrola stavu kanálů v ul. Sportovní a Slunečná – provede SDH Babice 
• Výstavba komunikace K lesu – 3 účastníci stále nezaplatili. P. Starostka dále bude jednat. 
• Fa Elektrooáza – zábor veřejného prostranství – fa zaplatí 38 510,- Kč obci. 
• Jednání povodňové komise – dne 2.6. 2013 byla svolána povodňová komise ohledně stavu 

hráze rybníků v osadě Hujara. 
• Zpevnění hráze rybníka na návsi – budou provedeny nutné opravy hráze na návsi, 

předpokládaná výše oprav bude cca 20 000,- Kč. 
• Jednání s bankami ohledně úvěru na výstavbu mateřské školy – dne 5.6. 2013 proběhnou 

jednání se zástupci bank, budou se účastnit p. Starostka, p. Heřmanský a p. Sladký.  
• Stavební dozor na výstavbu mateřské školy – p. Starostka poptá stavební dozor na stavbu 

MŠ 
• Údržba nezastavěných pozemků – p. Kloubová zjistí postup s jednání s vlastníky ohledně 

neudržovaných pozemků 
 

 
 
 
 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:30 hodin 
ukončeno. 
 
 
 
V Babicích dne:   3.6. 2013 
Vyvěšeno dne:  12.6. 2013 
 
 
 
                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                
                                                                                                                             starosta    
 
 
Ověřovatelé zasedání:  Haluza Karel, Sladký Daniel 
Zapsal:    Martina Kloubová 
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Č.j. 283/13           Babice dne: 3.6. 2013 
 

OZNÁMENÍ 
 

o vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Babice, Babice č.p. 6, 251 01 Babice u Říčan 

 
Obec Babice vyhlašuje konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy Babice, v 
souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích. 
Datum zahájení konkurzního řízení: 4.7. 2013. 
 
Požadavky na uchazeče:  

� Vzdělání a  pedagogická   praxe  pro  výkon  funkce ředitele školy  dle   zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění 

� Znalost problematiky organizace a řízení ve školství a znalost příslušných předpisů 
� Organizační a řídící schopnosti 
� Občanská a morální bezúhonnost 
� Dobrý zdravotní stav 

 
Náležitosti přihlášky: 

� Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce) 

� Doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním 
zaměstnavatelem 

� Strukturovaný životopis 
� Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (originál nebo úředně ověřená kopie) 
� Originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele/ředitelky školy 

(ne starší 2 měsíce) 
� Písemná koncepce řízení školy (zahrnout i vyhledávání a čerpání dotačních titulů) 
� Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 

 
Platové zařazení dle platných právních předpisů. 
Přihlášky s uvedenými doklady zasílejte nebo osobně doručte na adresu: 
Obec Babice, Babice č.p. 6, 251 01 Babice u Říčan 
Na obálku uveďte “Konkursní řízení - MŠ”. 
 
Termín  podání přihlášek do 10.8. 2013. 
 
 
 
 
         Iva Kačírková      

starostka obce 
 


