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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 9.9.2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 18 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Heřmanský Jan, Sladký David, Chadraba Jan, 

Kloubová Martina, Hušová Hana, Jež Miroslav 

 

Omluveni: Volenec David, Haluza Karel, Rathouský Pavel 

 

  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 obce Babice – směna pozemků za účelem rozšíření p. č. 71/1 
v k. ú. Babice 

4) Konkurz na ředitelku MŠ - jmenování členů konkurzní komise 

5) Došlá pošta 

6) Stavební pošta 

7) Kontrola úkolů 

8) Babický občasník osnova, návrh článků atd. 

9) Ostatní 
 
Program schválen 8 hlasy ZO. 

 
   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Sladký Daniel, Jež Miroslav 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  

 

3) Schválení záměru obce Babice – směna pozemků za účelem rozšíření p. č. 71/1 v k. ú. 

Babice 

 
 

 

Návrh usnesení č. 1/18/2013: Obec Babice vyhlásila dne 19.8.2013 záměr směny 

pozemků za účelem rozšíření p. č. 71/1 a vybudování vsakovací jímky. 
Jde o směnu pozemků p. č. 373/6 o rozloze 248m2, který vznikl dělením pozemku p. č. 

373/1 a je v majetku obce Babice za pozemek p. č. 70/2 o rozloze 248m2, který vznikl 
dělením pozemku p. č. 70 a 74/45 v majetku f. Todar s.r.o., vše k. ú. Babice. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1/18/2013 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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4) Konkurz na ředitelku MŠ-jmenování členů konkurzní komise  

Zastupitelstvo obce požádá o přidělení členů konkurzní komise Krajský úřad Středočeského 

kraje a Českou školní inspekci. Dále bude kontaktovat MŠ Sulice. Zastupitelstvo určí ze 
svých řad dva členy: starostku, p. Chadrabu (tajemníkem bude pí. Kloubová). 

5) Došlá pošta 

Č. j. 530/13 Připomínky k realizaci projektu místní komunikace K Lesu 

Vyřízeno 

Č. j. 531/13 Parkování u kontejnerů v  ulici K lesu 

Bude prošetřeno pořádkovou komisí. Zasáhnout může ale pouze Policie ČR. 

Výkop na ulici Starobabická 

Pořádková komise kontaktuje majitele. 

Stížnost na rychlou jízdu vozidel v  oblasti Mlejnsko 

Starostka požádá Městskou policii Říčany (i za případnou úplatu) a Policii ČR o provedení 
měření rychlosti v obci. 

Č. j. 513/13 Úhrada neinvestičních nákladů na žáky navštěvující školy ZŠ Donovalská, 
Praha 11 

Zatím nebyla specifikována výše úhrad. Obec bere na vědomí. 

Č. j. 517/13 Místní úprava provozu v ulici Starobabická 

Policie ČR souhlasila se zákazem průjezdu vozidel s délkou nad 10m. 

6) Stavební pošta 

Č. j. 516/13 Územní souhlas na přípojky k  pozemkům parc. č. 257/3 a 257/4 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 512/13 Kolaudační souhlas parc. č. 95/80 a 95/86 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 514/13 Přerušení stavebního řízení parc. č. 280/2 a 280/65 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 513/13 Přerušení řízení o odstranění stavby parc. č. 280/2 a 280/65 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 515/13 Rodinný dům včetně přípojek – parc. č. 280/35 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 527/13 Kolaudační souhlas parc. č. 235/16 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  

Č. j. 528/12 Územní souhlas STL plynovod a přípojka – parc. č. 352/2 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  

Č. j. 529/13 Zahájení řízení – vrtaná studna parc. č. 297/13 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  

Č. j. 532/13 Žádost o vyjádření ke stavbě RD – parc. č. 235/46 k. ú. Babice 
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Zastupitelstvo obce souhlasí. 

 

7) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

3.6. 2013 Svod dešťové vody u Vojáčků. 

 

Odloženo do doby, než bude dostavena komunikace 

k Open Gate. 

starostka Hotovo 

 

26.8.2013 Prodloužení smlouvy o spolupráci s  Open Gate na 

využívání bazénu, knihovny, tělocvičny a divadla občany 

a spolky obce. 

starostka Hotovo 

26.8.2013 Prověřit možnost garážování traktoru v  budově Hasičské 

zbrojnice. 

 

Bohužel to nepůjde 

Rathouský Hotovo 

9.9.2013 Úprava obecního traktoru Jež, Soudný 16.9.2013 

9.9.2013 Kontaktovat p. Rambouska ohledně dotačního titulu na 

projekt úpravy návsi 

starostka 16.9.2013 

 

8) Babický občasník osnova, návrh článků atd. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním dalšího čísla a s termínem na dodání příspěvků do 
23.9.2013. Vydání bude obsahovat harmonogram akcí až do konce roku. 

9) Ostatní 

Hlína u fotbalových šaten na začátku ul. Topolová 

Pořádková komise vyzve majitele k odstranění hromady. 

10) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 23.9.2013 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 20:30 hodin 

ukončeno. 

 

 

 

V Babicích dne:   9. 9. 2013 

Vyvěšeno dne:  23. 9. 2013 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Sladký Daniel, Jež Miroslav 
Zapsal:    Jan Gahura 


