
1 

 

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 4.11. 2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 22 - začátek v 19:30 hod. 

 

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

Haluza Karel, Rathouský Pavel, Volenec David 

 

Omluveni: Sladký Daniel, Gahura Jan, Hušová Hana 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
  2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

  3) Stanovení výše nájemného - Nájemní smlouva kanalizace pro veřejnou potřebu 
      a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Babice (dle čl.29) 

  4) Plánovací smlouva mezi Vintex s.r.o. a obcí Babice   

  5) Dohoda o ukončení plánovací smlouvy mezi Westko s.r.o. a obcí Babice  
  6) Ohlášení o zániku zástavního práva k p.č. 74/31 v k.ú. Babice 

  7) Záměr obce Babice na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 76  
  8) Došlá pošta 

  9) Stavební pošta 

10) Uchazečka na pozici účetní obce Babice 
11) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Babice 

12) Ostatní 
13) Kontrola úkolů          

Program rozšířen o bod: vyhlášení konkurzu na ředitele MŠ 

 

Program schválen 8 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: P. Rathouský, K. Haluza 

Zapisovatel: Martina Kloubová 

Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO  

 

3) Stanovení výše nájemného - Nájemní smlouva kanalizace pro veřejnou potřebu 

a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Babice (dle čl.29) 

IVK Group žádá o sdělení výše stočného pro rok 2014. 

Bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO. 

4)  Plánovací smlouva mezi Vintex s.r.o. a obcí Babice   

Vintex s.r.o. zaslal návrh smlouvy po připomínkách. 

 

Návrh usnesení č. 1/22/2013: ZO schvaluje plánovací smlouvu pro 32 RD a zároveň 

schvaluje smlouvu o zřízení zástavního práva na pozemek 227/3 o výměře 3967 m2. ZO 

pověřuje starostku k podpisu smluv. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/22/2013 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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5) Dohoda o ukončení plánovací smlouvy mezi Westko s.r.o. a obcí Babice  
Viz bod 6 

6) Ohlášení o zániku zástavního práva k p.č. 74/31 v k.ú. Babice   

 

7) Záměr obce Babice na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 76 

Bude projednáno na příštím zasedání. 

 

8) Došlá pošta 

 

Č.j. 612/13: žádost o prořezání větví v ul. Pod lomem a Osadní  

– SDH Babice prořeže. 

Č.j. 606/13 veřejná vyhláška o stanovení provozu na místních komunikacích  

– vyhláška byla zveřejněna na stránkách obce i na vývěsce. Odbornou firmou budou 

instalovány značky na omezení průjezdu vozidel delších než 10m. 

Č.j. žádost o povolení vjezdu nákl. Auta do ulice Honzíkova  

– ZO souhlasí za podmínky složení kauce ve výši 5000,-, která se použije na případné 

opravy poškození komunikace. 

Č.j. 607/13 žádost o spolupráci na webu mojericansko  

– může použít informace z našich obecních stránek 

Č.j. 621/13 dotaz na zaslání výtisku Občasníku do knihovny Kladno  

– do konce roku  bude rozeslán 

Č.j. 622/13 petice na zachování existence Olivovy léčebny  

– obec zveřejní text petice na obecním webu a zašle formou „novinky“ 

Č.j. 624/13 SDH Babice  

- obdrželo 66000,- za zásah při povodních na vybavení jednotek. Přijde darovací smlouva ke 

schválení. 

Č.j. 625/13 dotaz paní Vondrové ohledně náležitostí příjezdové cesty.  

Dle platných norem – odpoví starostka. 

 

9) Stavební pošta 

Č.j. 629/13 žádost o povolení výstavby přístřešku na pozemku 238/32  

– ZO souhlasí s předloženou dokumentací, upozorňujeme na nutný souhlas sousedů. 

Č.j 630/13 veřejná vyhláška  

– oznámení o opakovaném veřejném projednávání návrhu územního plánu obce Říčany. 

Č.j. 629/13 žádost o kopii plánovací smlouvy na lokalitu Slunečná  

– bude dodána těsně po podpisu 

Č.j. 623/13 žádost o rekonstrukci chaty  

– je potřeba dodat dokumentaci pro územní rozhodnutí (územní souhlas) viz Stavební zákon. 

Č.j. 619/13 – žádost o informaci o zastavitelnosti pozemku č. 220E  

– dle územního plánu se nejedná o přestavbové území a z tohoto důvodu lze provádět pouze 

údržbové práce.  

Č.j. 616/13 – rozhodnutí o dodatečném povolení změny stavby  

– ZO bere na vědomí 

Návrh usnesení č. 2/22/2013: ZO schvaluje dohodu o ukončení plánovací smlouvy 

mezi spol. Westco s.r.o. a obcí Babice z 5.2.2009. A zároveň souhlasí se zánikem 

zástavního práva k nemovitosti v kú 74/31. ZO pověřuje starostku k podpisu smluv. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/22/2013 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Č.j. 615/13 p Barták - souhlas o umístění stavby na poz. Č. 365/5, 302/8  

– ZO bere na vědomí 

Č.j. 614/13 souhlas o umístění stavby 2x středotlaká přípojka č. 257, 365/5  

– ZO bere na vědomí 

 

10) Uchazečka na pozici účetní obce Babice 

– p. starostka bude jednat o podmínkách uzavření smlouvy s p. Kuprovou, která se na tuto 

pozici přihlásila a splňuje požadavky dané zastupitelstvem obce.  

 

11) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Babice 

Bylo provedeno další přezkoumání hospodaření obce. Obecní úřad opraví zjištění, která mu 

byla předána. Jedná se o opravy v rámci inventarizace a účetnictví běžného roku  
 

12) Různé 

 Starostka poptá možnost svozu a cenu Bio odpadu v sezoně každý týden. 

 Brigáda SDH v Hasičské zbrojnici – byl opraven komín, bude provedena oprava 

izolace 

 Dotace na školku – 7.11. se dostaví p. Rambousek ohledně žádosti na mateřskou 

školu. 

 Nabídka fy Alestra na vypracování žádosti na grant o dětské hřiště. Starostka zahájí 

jednání. 

 Č.j. 631/13 Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku mateřské školy Babice.  

 

13) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

4.11. 2013 Navštívit p. Chrpu ohledně stavu plotu Stavební 

výbor 

18.11.2013 

4.11.2013 Nabídka fy Alestra na vypracování žádosti na grant o 

dětské hřiště. Starostka zahájí jednání. 

 

starostka 18.11.2013 

4.11.2013 Nabídka na opravu ulic Topolová, Sportovní, Kruhová – 

nabídka za 18500,- firmou Autodoprava Bartoška. 

starostka hotovo 

4.11.2013 Dotace na školku – 7.11. se dostaví p. Rambousek 

ohledně žádosti na mateřskou školu. 

starostka 18.11.2013 

4.11. 2013 p. starostka projedná se SÚ změnu Územního souhlasu 

s umístěním stavby  Dopravní opatření pro zklidnění 

provozu na  stavební povolení  

starostka 18.11. 2013 

 

14) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 18.11.2013 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

Návrh usnesení č. 3/22/2013: ZO souhlasí s vyhlášením konkurzu č.j. 631/13 na pozici 

ředitele/ředitelky MŠ Babice dne 6.11. 2013. 

 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/22/2013 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 20:30 hodin 

ukončeno. 

 

 

 

V Babicích dne: 4.11. 2013 

Vyvěšeno dne:  13.11. 2013 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  P. Rathouský, K. Haluza 

Zapsal:    M. Kloubová 

 


