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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 21.10.2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 21 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Heřmanský Jan, Chadraba Jan, Kloubová Martina, Jež 

Miroslav, Rathouský Pavel, Volenec David, Hušová Hana, Haluza Karel 

 

Omluveni: Sladký Daniel 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Došlá pošta 

4) Nabídky prací MK Černá Hora 

5) Nabídka opravy MK-Topolová, K Lesu, Honzíkova 

6) Nabídka vybudování VO – ulice Ke Hřišti - VO MŠ 

7) Stavební pošta 

8) Kontrola úkolů 

 

Program schválen 10 hlasy ZO. 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Chadraba Jan, Hušová Hana 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  

 

3) Došlá pošta 

Č. j. 591/13 Neinvestiční náklady ZŠ Praha 11 

Došlo k opravě o žáky, kteří nejsou v obci trvale hlášeni. 

Č. j. 590/13 Stížnost na neposekanou trávu 

Starostka urgovala řešení na Odboru životního prostředí Městského úřadu Říčany. 

Č. j. 580/13 Žádost o finanční příspěvek na komunikaci na parc. č. 230/10 k. ú. Babice 

U žádosti byl přiložen rozpočet na opravu komunikace. Předmětem žádosti je fin. příspěvek 

na materiál. P. Heřmanský navrhl schůzku, kde by došlo k bližšímu projednání technického 

řešení. Zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje starostku dohodnout termín schůzky. 

Č. j. 589/13 Nabídka inzerce výběrových řízení na zaměstnance obce 

P. Schmidtová nabídla inzerci na portálech inzerujících práci výměnnou za inzerci 

v Babickém občasníku a na obecních stránkách. Zastupitelstvo souhlasí. 
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Náklady na sběr psích exkrementů 

Náklady na sběr nepřevyšují vybrané poplatky za psy, takže není třeba přistupovat ke 

zvyšování poplatků. 

Č. j. 592/13 Žádost o pronájem prostor v budově bývalé školy 

 

Stížnost na stav fotbalového hřiště 

Pí. Kloubová vznesla stížnost na stav fotbalového hřiště, kde chybí info tabule, není 

vyvezená popelnice, na trávě podél plotu se nachází staré oplocení a jiný odpad, jsou 

otevřené rozvodné skříně a je špinavé WC. 

4) Nabídky prací MK Černá Hora 

 

5) Nabídka opravy MK - Topolová, K Lesu, Honzíkova 

Starostka poptá další nabídky na ul. Topolovou, Sportovní a Kruhová. 

6) Nabídka vybudování VO – ulice Ke Hřišti - VO MŠ 

Došlé nabídky: 113831,- f. Müller, 131139,- f. Kotek. 

 

7) Stavební pošta 

Č. j. 579/13 Společný souhlas – rodinný dům 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 578/13 Souhlas s výstavbou RD – parc. č. 238/26 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 602/13 Dotaz na výstavbu RD 

Zastupitelstvo upozorňuje na nutnost příjezdové cesty dle platných norem. 

Č. j. 591/13 Zahájení řízení na vydání stavebního povolení 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 585/13 Územní souhlas – oplocení sadu – parc. č. 162/24 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 577/13 Povolení k provozování vodovodu a kanalizace 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Návrh usnesení č. 1/21/2013: Zastupitelstvo obce Babice deklaruje záměr pronajmout 

přízemí obecní budovy č. p. 76 pro účely provozování služeb občanům obce a to na 10 

let. Přesné znění podmínek bude ještě specifikováno. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/21/2013 byl přijat 6 hlasy ZO, proti 3, zdržel se 1. 

 

Návrh usnesení č. 2/21/2013: Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s nabídkou f. Vintex 

na opravu komunikace Černá hora za cenu 111111,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/21/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 3/21/2013: Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s nabídkou f. Müller 

na vybudování VO v ulici Ke Hřišti za cenu 113831,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/21/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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Č. j. 595/13 Výzva k účasti na kontrolní prohlídce – přístřešek na dřevo 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 594/13 Žádost o vysazení živého plotu na parc. č. 67/6 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce počká na vyjádření SDH Babice. 

Č. j. 598/13 Žádost o úpravu provedení vjezdu – p. Lepič 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 603/13 Žádost f. Vintex o uzavření plánovací smlouvy 

 

 

8) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

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

Heřmanský 

4.11.2013 

7.10.2013 P. starostka poptá opravu komunikace Na Černé hoře a 

komunikaci v obci u jiné firmy. 

starostka Hotovo 

 Nabídka na opravu ulic Topolová, Sportovní, Kruhová, 

Honzíkova 

starostka 4.11.2013 

 Vyřízení stížnosti na rušení nedělního klidu na pozemku u 

č.p. 1 

Pořádková 

komise 

Hotovo 

 Navezená hlína u šaten – p. Starostka nechá převézt na 

hřiště. Použije se k vyrovnání terénu podél plotu. 

Bude použita na srovnání hřiště 

starostka Hotovo 

 Zveřejnění inzerátu na výběr externí pracovnice na 

zpracování účetních dat 

Chadraba Hotovo 

 Vytvoření záložky „mateřská škola“ na webu obce Chadraba Hotovo 

 Nechat vytisknout Občasník, zajistit roznos Kloubová Hotovo 

 Vyúčtování divadelního představení Kloubová 2.12.2013 

 Cenové podmínky na zveřejnění inzerátu na referentku 

obce a konkurz na ředitelku u personální agentury 

Kloubová Hotovo 

 

9) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 4.11.2013 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: 21. 10. 2013 

Vyvěšeno dne:  28. 10. 2013 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

Ověřovatelé zasedání:  Chadraba Jan, Hušová Hana 

Zapsal:    Jan Gahura 

Návrh usnesení č. 4/21/2013: Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s vypracováním 

nové smlouvy a pověřuje starostku k jejímu podpisu. Dále souhlasí s vypovězením 

stávající plánovací smlouvy s f. Westko bez sankcí. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/21/2013 byl přijat 10 hlasy ZO. 

 


