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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 7.10. 2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 20 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Sladký David, Chadraba Jan, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, 

Volenec David,  Haluza Karel,  Hušová Hana 

 

Omluveni: Gahura Jan, Heřmanský Jan, 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) Rozpočtové opatření č.3 

4) Vyjádření k ukončení smluvní spolupráce v rámci programu ROP Mateřská škola   

5) Záměr obce Babice  -převzetí pč. 280/52 do majetku obce, kupní smlouva o převodu 

vlastnického práva k nemovitostem 

6) Dodatek č.1 k Mandátní smlouvě ze dne 25.10.2011-Ing.Štveráček 

7) Nabídka opravy komunikace v ulice Osadní, Černá Hora 

8) Došlá pošta 

9) Stavební pošta 

10) Kontrola úkolů 

11) Ostatní  

Program schválen 8 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 8 hlasy ZO  

 

3) Rozpočtové opatření č. 3 

Jedná se o dorovnání rozpočtu dle aktuálního stavu příjmů a výdajů. Zvýšení příjmů o 

102 000 Kč, zvýšení výdajů o 772 000 Kč. 

 

4) Vyjádření k ukončení smluvní spolupráce v rámci programu ROP Mateřská škola 

Vzhledem ke zrušení výzvy č. 75, kterou chtělo ZO využít na financování stavby mateřské 

školy, obec vypověděla smlouvu s firmou, která připravovala žádost. Firmě se zaplatí služby, 

které do té doby poskytla, a to ve výši 5 500,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 1/20/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje rozpočtové opatření 

č. 3. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/20/2013 byl přijat 7 hlasy ZO, zdržel se 1. 
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5) Záměr obce Babice – převzetí p.č. 280/52 do majetku obce, kupní smlouva o převodu 

vlastnického práva k nemovitostem 

Veškeré dokumenty nutné k převzetí má Obecní úřad k dispozici. 

 

6) Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 25.10. 2011 – p. Štveráček 

Smlouva se aktualizuje, původně se jednalo 14 ha lesní plochy, nyní 21 ha. 

 

7) Nabídka na opravu komunikace na Černé hoře 

p. starostka poptá ostatní firmy pro porovnání cen. Zatím poptala firmu Bílek. 

8) Došlá pošta 

Č. j. 569/13 – oprava ulic Topolová, Sportovní, Honzíkova asfaltovým recyklátem 

První nabídku ZO dostalo za 49 000,- Kč, p. Starostka poptá ještě další firmy pro porovnání 

cen. Asfaltový recyklát nejvíc vydrží při letních teplotách. 

Č. j. 574/13 – žádost o pronájem Hasičské zbrojnice dne 26.10. 2013 

Žádost podali SDH Babice, pronájem klubovny je možný až po oficiálním ukončení voleb. 

Č. j. 566/13 – vyjádření Policie ČR dopravní inspektorát Praha-jih 

Na žádost o četnější kontroly dodržování rychlosti v obci odpověděli, že toto již provádějí a 

přislíbili pokračování. 

Č. j. 570/13 – vyúčtování přípravy akce Babická veselá náves 

Akce byla z důvodu špatného počasí a neúčasti zrušena. Jedná se o nevratné náklady na 

náhradu  za dopravu atrakce skákací hrad a dále nákup věcných cen. ZO podmiňuje 

proplacení částky za obě položky ve výši 10 473,- Kč  Kč využitím nakoupených cen na 

další dětské akce. ZO náklady proplatí. 

Č. j. 573/13 – žádost o pronájem nebytového prostoru – přízemí v budově č. p. 76 

P. Volencová žádá o pronájem výše zmíněného prostoru. ZO požaduje hrubou kalkulaci a 

koncepci celého projektu. 

Č. j. 568/13 – Povodí Labe – zamítnutí žádosti o příspěvek 

Povodí Labe zamítlo žádost obce na příspěvek na rekonstrukci stávající lávky v osadě 

Hujara. 

 

9) Stavební pošta 

Č. j. 552/13 ELMOS Czech s.r.o. – oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemek 79/1 

Jedná se o pozemek, kde probíhá stavba školky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 571/13 Martin Vojáček – spol. Souhlas ke stavbě RD vč. Domovních přípojek 

ZO bere na vědomí. 

Č. j. 572/13 Rozhodnutí MěÚ Říčany – vrtaná studna na pozemku č. 297/13 k.ú. Babice 

ZO bere na vědomí. 

 

Návrh usnesení č. 2/20/2013: Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s koupí a převzetím 

do svého vlastnického práva – nemovitost – parcela č. 282/52 o rozloze 4392 m
2
 za 

částuku 1000 Kč.. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/20/2013 byl přijat 8 hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 3/20/2013: Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s dodatkem č. 1 

mandátní smlouvy z 25.10. 2011 pro odborného lesního hospodáře ing. Josefa Šindeláře. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/20/2013 byl přijat 7 hlasy ZO, 1 se zdržel. 
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Č. j. 572/13 Sdělení MěÚ Říčany – vodovodní průzkum 

ZO bere na vědomí. 

Č. j. 506/13 p. Brabec – výzva k vyjádření 

ZO bere na vědomí. 

Č. j. 557/13 oznámení o zahájení řízení a ústním jednání ter. Úpravy a oplocení – 73/11 

Nejsou v souladu s územním plánem ZO bere na vědomí. 

Č. j. 558/13 MěÚ Říčany projednání návrhu zadání územního plánu obce Doubek 

ZO bere na vědomí. 

Č. j. 576/13 MěÚ Říčany kolaudační souhlas se stavbou  

F. Brůža, p. Č. 304. ZO bere na vědomí. 

10) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

    

9.9.2013 Kontaktovat p. Rambouska ohledně dotačního titulu na 

projekt úpravy návsi 

Dle sdělení p.Rambouska v současné době není v rámci 

ROP Střední Čechy otevřena výzva revitalizaci návsi, 

komunikace s délkou do 400m mají minimální šanci na 

úspěch. Akce revitalizace návsi či opravu místních 

komunikací by bylo možné zařadit do krajského dotačního 

titulu SFROM. Jakmile bude výzva vyhlášena bude nás 

p.Rambousek informovat. 

starostka Hotovo 

23.9.2013 Navštívit p. Chrpu ohledně plotu v havarijním stavu Rathouský, 

Heřmanský 

21.10.2013 

7.10.2013 P. starostka poptá opravu komunikace Na Černé hoře a 

komunikaci v obci u jiné firmy. 

starostka 21.10.2013 

 Nabídka na opravu ulic Topolová, Sportovní, Kruhová, 

Honzíkova 

starostka 21.10.2013 

 Vyřízení stížnosti na rušení nedělního klidu na pozemku u 

č.p. 1 

Pořádková 

komise 

21.10.2013 

 Navezená hlína u šaten – p. Starostka nechá převézt na 

hřiště. Použije se k vyrovnání terénu podél plotu. 

starostka 21.10.2013 

 Zveřejnění inzerátu na výběr externí pracovnice na 

zpracování účetních dat 

Chadraba 21.10.2013 

 Vytvoření záložky „mateřská škola“ na webu obce Chadraba 21.10.2013 

 Nechat vytisknout Občasník, zajistit roznos Kloubová 21.10.2013 

 Vyúčtování divadelního představení Kloubová 2.12.2013 

 Cenové podmínky na zveřejnění inzerátu na referentku 

obce a konkurz na ředitelku u personální agentury 

Kloubová 21.10.2013 

 

11) Ostatní 

Inzerát na externí pracovnici na zpracování účetních dat 

Bude zveřejněno na webu obce. Začátek pracovního poměru – 1.1.2014. 

Zvolení konkurzní komise na referentku/referenta – administrativní pracovník obce 

Členové komise: D. Sladký, H. Hušová, I. Kačírková. 

Výběrové řízení bude vyhlášeno a zveřejněno v listopadu na webu obce, na Úřadu práce, 
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v Občasníku, u personální agentury (na základě dohody a posouzení cenových podmínek). 

Zvolení konkurzní komise na ředitele/ředitelku mateřské školy 

ZO odsouhlasilo konkursní komisi. Výběrové řízení bude vyhlášeno dle zákonné lhůty za 1 

měsíc ode dne schválení konkurzní komise. 

 

Výše poplatků pro rok 2014 

P. účetní zjistí náklady na sběr psích exkrementů – podle toho určí ZO výši poplatků za psy. 

P. starostka osloví společnost ASA ohledně výše poplatků za odvoz popelnic. 

Občasník 

ZO schválilo podobu nového Občasníku, bude vytištěn v nákladu 400 ks. Roznos zajistí p. 

Skála. 

Oplocení stavby mateřské školy 

Stavba je k dnešnímu dni oplocena. 

Divadelní představení 30.11. 

Divadelní představení v rámci Předvánoční dílny Babického draka je zajištěno. Vyúčtování 

nákladů předloží Babický drak po uskutečnění akce. 

12) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 21.10.2013 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:   7.10. 2013 

Vyvěšeno dne:  15.10. 2013 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Haluza Karel, Sladký Daniel 

Zapsal:    Martina Kloubová 

Návrh usnesení č. 4/20/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje složení konkurzní 

komise pro výběr ředitele/ředitelky mateřské školy Babice v tomto složení: 

Iva Kačírková (starostka) – předseda komise 

Jan Chadraba (zastupitel) – člen komise 

p. Hradecká (Česká školní inspekce) – člen komise 

p. Holubová (Krajský úřad) – člen komise 

p. Kunická (MŠ Sluníčko Sulice) – člen komise 

Martina Kloubová (zastupitel) – tajemník komise 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/20/2013 byl přijat 8 hlasy ZO. 


