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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 26.8.2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 16 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Rathouský Pavel, Heřmanský Jan, Sladký David, 

Volenec David, Chadraba Jan, Haluza Karel, Kloubová Martina, Hušová Hana 

 

Omluveni: Jež Miroslav 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky Obec Babice MŠ – výběr bankovního 

ústavu 

4) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení číslo Smlouvy 9413001429/2013/153949 

5) Stav posekaných pozemků 

6) Projekt oživení návsi – jednání s MAS 

7) Výběrové řízení ne ředitelku MŠ Babice 

8) Ostatní 

9) Stavební pošta 

10) Kontrola úkolů 

 

Program schválen 10 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Sladký Daniel, Kloubová Martina 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  

 

3) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky Obec Babice MŠ – výběr bankovního ústavu 

 

Návrh usnesení č. 1/16/2013: Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s doporučením 

hodnotící komise a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky Obec Babice MŠ – výběr 

bankovního ústavu České spořitelně a. s. a pověřuje starostku k podpisu rozhodnutí o 

přidělení veřejné zakázky a k jednání o úvěrové smlouvě a k jejímu podpisu. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/16/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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4) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení číslo Smlouvy 9413001429/2013/153949 

 

5) Stav posekaných pozemků 

Starostka pošle podněty k prošetření na Městský úřad Říčany. 

6) Projekt oživení návsi – jednání s MAS 

Ke schůzce se zástupkyní MAS Říčansko zatím nedošlo. 

7) Výběrové řízení ne ředitelku MŠ Babice 

Termín ukončení přijetí přihlášek byl 20.8. 2013. Na konkurz se nikdo do tohoto termínu 

nepřihlásil.  Martina Kloubová – tajemník konkurzní komise napíše zprávu pro Krajský úřad 

středočeského kraje a členům konkurzní komise. Rozhodnutí o vypsání nového konkurzu 

bude projednáno na příštím zasedání. 

8) Ostatní 

Oprava traktoru 

Podle p. Bočka by oprava obecního traktoru stála 32 tis. Kč. Zastupitelstvo se dohodlo 

koupit nový traktor na sekání trávy v ceně 51 tis. Kč. Starý traktor bude využíván pro drobné 

úpravy. Hasiči prověří možnost garážování nového traktoru v budově hasičské zbrojnice. 

Komunikace K Lesu 

 

Projednání ceny víceprací při vypracování výběrových řízení pro projekt MŠ 

Konečné náklady budou projednány na příštím zasedání. 

Žádost o částečnou dotaci na projekt MŠ 

Zastupitelstvo se dohodlo poptat vypracování žádosti o částečnou dotaci na projektu MŠ – 

gastro, hřiště a ostatní vybavení. 

 

 

Návrh usnesení č. 2/16/2013: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření 

Smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou a. s. ve výši 10 mil. Kč se splatností 

do 30.6.2033 na financování dostavby Mateřské školy v obci Babice a zajištění úvěru 

blankosměnkou rozpočtových příjmů. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/16/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 3/16/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o podmínkách 

napojení a spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 

budoucí kupní č. 90430011429/2013/153949. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/16/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 4/16/2013: Obec Babice souhlasí s výstavbou části komunikace K 

Lesu a zplnomocňuje starostku k podpisu dodatku ke smlouvě o vybudování této 

komunikace 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/16/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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9) Stavební pošta 

Č. j. 503/13 Přístup k pozemku parc. č. 280/65 k. ú. Babice 

Pozemek parc. č. 355/1 k. ú. Babice nelze použít pro budoucí napojení pozemku pro RD na 

parcele č. 280/65 k. ú. Babice. 

Č. j. 504/13 Stavební úpravy domu č. p. 36 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 502/13 Ověření pozemku před koupí – parc. č. 235/46 a 235/66 k. ú. Babice 

Na tomto pozemku lze stavět po dodržení všech podmínek stavebního zákona a územního 

plánu. 

Č. j. 507/13 Kolaudační souhlas – příjezdová komunikace k Open Gate 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 453/13 Dotaz na rozšíření a dostavbu chaty č. ev. 091 

Zastupitelstvo obce upozorňuje na dodržení maximální zastavitelnosti pozemku dle zákona 

(40%) a plnění minimálních odstupových vzdáleností od hranic pozemku (2,5m od 

sousedních pozemků a 5m od komunikace). 

 

10) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

3.6. 2013 Svod dešťové vody u Vojáčků. starostka 1.9.2013 

 

26.8.2013 Prodloužení smlouvy o spolupráci s Open Gate na 

využivání bazénu, knihovny, tělocvičny a divadla občany 

a spolky obce. 

starostka 9.9.2013 

 Prověřit možnost garážování traktoru v budově Hasičské 

zbrojnice. 

Rathouský 9.9.2013 

 

11) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 9.9.2013 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 21:00 hodin 

ukončeno. 

 

V Babicích dne: 26.8. 2013 

Vyvěšeno dne:    9.9. 2013 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Sladký Daniel, Kloubová Martina 

Zapsal:    Jan Gahura 


