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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 18.11.2013 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

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

Volenec David, Hušová Hana, Haluza Karel, 

 

Omluveni: Chadraba Jan, Rathouský Pavel, 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) Stanovení výše nájemného - Nájemní smlouva kanalizace pro veřejnou potřebu a 

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

4) Záměr pronájmu místnosti v budově č. p. 76, nájemní smlouva 

5) Došlá pošta 

6) Stavební pošta 

7) Kontrola úkolů 

8) Ostatní 

 

Program schválen 8 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Heřmanský Jan, Jež Miroslav 

Zapisovatel: Gahura Jan 

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) 

Zastupitelstvo se dohodlo pronajímat obecní kanalizaci provozovateli IVK Group za cenu 

50000,- Kč ročně což je cena, za kterou byla kanalizace pronajímána i dříve. 

 

4) Záměr pronájmu místnosti v budově č. p. 76, nájemní smlouva 

Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy a dohodlo se vyškrtnout zákaz prodeje 

alkoholických nápojů, bez kterých by provoz večerky a kavárny byl obtížný. 

Návrh usnesení č. 1/23/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje pronájem obecní 

kanalizace provozovateli IVK Group za cenu 50000,- Kč ročně. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/23/2013 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Zastupitelstvo se dohodlo upravit nájem takto: první rok zdarma, druhý a třetí rok 6.500,- Kč 

měsíčně a po zbytek doby nájmu 8000,- Kč měsíčně. 

Stanovená otevírací doba provozovny bude ještě upravena. 

5) Došlá pošta 

Č. j. 637/13 Stíţnost  na stav předzahrádky u domu č. p. 318 

Obec zajistí posekání obecního pozemku. 

Č. j. 638/13 Ţádost o příspěvek na baby box Prahy 9 

Z důvodu stavu obecního rozpočtu nemůžeme, bohužel, žádosti vyhovět. 

Č. j. 641/13 Příspěvek na opravu komunikace Pod Skálou 

Z došlé nabídky se zastupitelstvo dohodlo zvolit variantu B: 47539,- za materiál. 

Č. j. 647/13 Úhrada členského příspěvku pro MAS Říčansko 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 642/13 Stíţnost na zaplavování pozemku dešťovou vodou. 

Stavební výbor prověří situaci na místě. 

Č. j. 650/13 Ţádost od Babického draka o pronájem místnosti v budově č. p. 76 

Zástupci Babického draka a obce se sejdou na místě a projednají podmínky a možnosti 

pronájmu. 

Č. j. 660/13 Závada čerpadla v přečerpávací stanici obecní kanalizace 

Zastupitelstvo žádá doplnit přesný typ zamýšleného nového čerpadla. 

Č. j. 661/13 Open Gate: Směna pozemků a úhrada daně z převodu nemovitostí 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

6) Stavební pošta 

Č. j. 646/13 ČEZ oznámení o ukončení realizace připojení pozemku MŠ 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 670/13 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - p. Novotný 

Zastupitelstvo obce nemá námitky proti záměru, nicméně sděluje, že dokumentace pro 

územní rozhodnutí musí být vypracována oprávněným stavebním inženýrem. 

Č. j. 644/13 Kolaudační souhlas – p. Kováč – parc. č. 84/120 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 643/13 Stavební povolení – parc. č. 238/109 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 671/13 Dodatek ke smlouvě č. 2 k akci Rekonstrukce komunikace a výstavba 

inţenýrských sítí v obci Babice – navýšení ceny o cca 6000,- 

 

Návrh usnesení č. 2/23/2013: Zastupitelstvo obce Babice schvaluje uzavření dodatku č. 

2 na akci Rekonstrukce komunikace a výstavba inženýrských sítí v obci Babice na 

finální částku 887810,- Kč bez DPH. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/23/2013 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Ţádost o předčasnou platbu za provedené práce při výstavbě MŠ 

Zastupitelstvo schvaluje předčasnou platbu za skonto ve výši 1% z platby za již provedené 

práce. 

7) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

4.11. 2013 Navštívit p. Chrpu ohledně stavu plotu Stavební 

výbor 

2.12.2013 

4.11.2013 Nabídka fy Alestra na vypracování žádosti na grant o 

dětské hřiště. Starostka zahájí jednání. 

 

starostka Hotovo 

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

ohledně žádosti na mateřskou školu. 

starostka Hotovo 

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

s umístěním stavby  Dopravní opatření pro zklidnění 

provozu na  stavební povolení  

starostka Hotovo 

18.11.2013 Zeptat se p. Bočka na předání obecního traktoru starostka 2.12.2013 

8) Ostatní 

Přístavba ZŠ Mukařov 

Paní starostka se zúčastnila jednání ohledně přístavby ZŠ Mukařov. Přislíbenou dotaci ve 

výši 30 000 000,- Kč obec Mukařov nezískala. Mukařov se bude snažit dotaci získat, termín 

je do března 2014.Pokud dotaci Mukařov nezíská, zvažuje kontejnerovou přístavbu školy. 

Obec Babice musí zajistit školský obvod pro děti s trvalým pobytem v Babicích, jelikož obec 

Říčany smlouvu o umísťování dětí vypověděla - výpověď vstoupí v platnost na konci 

školního roku 2013/2014 - musí  Babice zajistit umístění dětí v jiné škole. 

 

Poděkování 

Manželé Enderlovi přesadily vykopané rododendrony a dali je na obecní pozemek. 

Zastupitelstvo obce děkuje. 

9) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 2.12.2013 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: 18. 11. 2013 

Vyvěšeno dne:  28. 11. 2013 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

Ověřovatelé zasedání:  Heřmanský Jan, Jež Miroslav 

Zapsal:    Jan Gahura 

 

Návrh usnesení č. 3/23/2013: Obec Babice v současnosti vlastní 13,7%  ZŠ v 

Mukařově a vzhledem k vypovězené smlouvě z Říčan se rozhodlo finančně podílet na 

výstavbě nového traktu ZŠ Mukařov. Výše příspěvku činí cca 1 mil. Kč 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/23/2013 byl přijat 8 hlasy ZO. 

 


