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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.12. 2013na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 24 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

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

Volenec David, Hušová Hana, , Chadraba Jan, Rathouský Pavel, Sladký Daniel 

 

Omluveni: Haluza Karel 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

 

Program: 
1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Rozpočet na rok 2014 
4) Rozpočtové opatření č.4 

5) Záměr pronájmu v č.p. 76,nájemní smlouva 
6) Došlá pošta 

7) Stavební pošta 
8) Kontrola úkolů 

9) Ostatní 
Program schválen10hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Hušová Hana, Sladký Daniel 

Zapisovatel: Kloubová Martina 

Hlasování: návrh schválen 9hlasy ZO 

 

3) Rozpočet na rok 2014 - úprava 

P. Sladký upravil položky dle připomínek ostatních zastupitelů. Předpokládaný vyrovnaný 

rozpočet: 7 934 000 Kč. Případné změny se budou řešit vydáním rozpočtových opatření. 

 

 

4) Rozpočtové opatření č.4 

Jedná se o úpravu položek na základě změn oproti rozpočtu. 

 

5) Záměr pronájmu v č.p. 76,nájemní smlouva 

ZO nebude pokračovat v úpravě smlouvy, vyčká přihlášení zájemců k vyhlášenému záměru: 

Návrh usnesení č. 2/24/2013:Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s rozpočtovým 

opatřením číslo 4. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/24/2013 byl přijat 10hlasy ZO. 

 

Návrh usnesení č. 1/24/2013:Zastupitelstvo obce Babice schvaluje úpravu rozpočtu na 

rok 2014 dle zaslaných připomínek zastupitelů obce na rok 2014. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/24/2013 byl přijat 10hlasy ZO. 
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6) Došlá pošta 

Č. j. 666/13 Žádost o prodej části pozemku č.p. 369,který je ve vlastnictví obce Babice 

Část 369/1 není v majetku žadatelky, proto žádá o prodej za symbolickou cenu.  

Žadatelka musí na vlastní náklady provést zaměření pozemku. Stavební výbor prověří situaci 

na místě. 

P. starostka požádá o rozbor právníka ohledně možnosti vydržení pozemku a následné 

převedení na žadatelku. 

Č. j. 678/13 Žádost o provedení převodu z důvodu vydržení  

Jedná se o 2 pozemky: 369/4 130m2 a 369/35 151m2 – obojí vedené jako zahrada.  

Žadatelka musí na vlastní náklady provést zaměření pozemku. Stavební výbor prověří situaci 

na místě. 

P. starostka požádá o rozbor právníka ohledně možnosti vydržení pozemku a následné 

převedení na žadatelku. 

Č. j. 675/13 Nákup čerpadla pro obecní část kanalizace 

Firma IVK Group zaslala technické parametry čerpadla k posouzení zastupitelstvu. 

Zastupitelstvo souhlasí s nákupem nového čerpadla. Oprava starého by, oprati nákupní ceně 

nového, byla drahá. Nabídka na koupi čerpadla viz příloha č. 1. 

Č. j. 674/13 Odpověď Mě Ú Říčany ve věci neposekaných pozemků 

MÚ Říčany, odbor životního prostředí, zaslal k našemu dopisu týkajícího se neposekaných 

pozemků sdělení ve kterém konstatuje, že došlo z velké části posečených ploch, vyjma 

několika pozemků. V současné době odbor životního prostředí MÚ Říčany jedná s vlastníky 

pozemků, kteří i přes upozornění obce Babice na neposekané pozemky dosud tak neučinili.  

ZO bere na vědomí. 

Č. j. 701/13 Žádost o zahrnutí pozemku č. 187/7 do územního plánu Babic pro účely stavby 

rodinného domu 

Vzhledem k tomu, že v současné době zastupitelstvo obce neuvažuje o změně územního 

plánu, nelze žádosti vyhovět. V okamžiku změny územního plánu může žadatel podat návrh 

na jeho změnu. 

Č. j. 703/13 PROMISE Bohemia 

Proxima Bohemia s.r.o. vydává publikaci, která poskytne údaje o všech správních obvodech 

jednotlivých krajů. Na zasedání bylo dohodnuto, že obec Babice chce v publikaci pouze 

základní prostor,  to je 1/ 6 strany A4 a ta je poskytnuta zdarma.  

Č. j. 714/13 Nabídka na zpracování žádosti na dětské hřiště 

Firma Alestra předložila nabídku na zpracování žádosti na výstavbu dětského hřiště. 

Odloženo na příští zasedání, tj. 16.12. 2013. 

Návrh usnesení č. 3/24/2013:Zastupitelstvo obce Babice vyhlašuje záměr pronájmu 

přízemí domu č. 76, celková výměra 56 m2 pro účel provozování služeb ve prospěch 

občanů obce Babice. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/24/2013 byl přijat 6hlasy ZO. 4 hlasy proti. 
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Žádost o plnou moc 

M. Kloubová se zúčastní zasedání MAS Říčansko. Pro účast na hlasování žádá o plnou moc 

k zastupování zájmů obce. ZO souhlasí s udělením plné moci pro hlasování na zasedání 

MAS Říčansko dne 3.12. 2013 od 18:00. 

Č. j. 715/13Žádost o pronájem Hasičské zbrojnice 

SDH Babice žádá o pronájem dne 14.12. 2013 od 17:00, 31.12. od 19:00, 4.1. 2013 od 

17:00. 

ZO bere na vědomí. 

7) Stavební pošta 

Č. j. 704/13 rozhodnutí o umístění stavby RD 226/29 

ZO nesouhlasí. Stavební výbor navrhuje odvolat se k nadřízenému orgánu. 

Č. j. 705/13 Územní souhlas 258/1, 352/2 

ZO bere na vědomí. 

Č. j. 706/13 Kolaudační souhlas RD vč. Přípojek inž. Sítí, garáž a přístřešek st. p. 73 

P. Heřmanský zjistí, zda je vše v souladu s dokumentací. 

Č. j. 683/13 Žádost o stanovisko pro stavbu RD na poz. Č. 238/104 

ZO souhlasí s výstavbou na výše uvedeném pozemku dle dokumentace z 11/2013 

vypracované paní Pavlou Burou. Dokumentaci si ponecháme pro vlastní potřebu. 

Č. j. 725/13 Exekuční příkaz 

Bylo zveřejněno na úřední desce. 

Č. j. 681/13 Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce 

Kolaudace bude provedena 13.12.2013 zas účasti odboru dopravy MÚ Říčany a zástupců 

obce Babice. 

Č. j. 682/13 Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce kanalizačního řadu 

Kolaudace bude provedena 13.12.2013 za účasti odboru živ. prostředí MÚ Říčany a zástupců 

obce Babice  

Č. j. 711/13 Žádost o vyjádření k možnosti výstavby RD na poz. 235/43, 235/56 

ZO souhlasí s výstavbou dle projektové dokumentace z 10/2013 vypracované společností 

Ekonomické stavby za předpokladu doplnění vsakovací jímky pro likvidaci dešťových vod. 

Č. j. 710/13 Žádost o vyjádření k přístavbě skladu na poz. 280/73 a 355/12 

ZO nemá námitek proti umístění stavby dle předloženého nákresu. 

Výstavba MŠ Babice 

Stavební firma předložila žádost o přednostní platbu. 

St. výbor předložil návrh na ukončení smluvního vztahu mezi obcí a firmou. St. výbor 

vypracuje dodatek smlouvy umožňující ukončení smlouvy do příštího zastupitelstva, tj. 

16.12. 2013. 

P. starostka kontaktuje p. Framberka, poptá slevu vzhledem k opakování zakázky. 

ZO vyhlásí veřejnou soutěž na dodavatele stavby.  
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Na základě přerušení prací  dodavatele MŠ je třeba provést montáž mobilního plotu. P. 

Heřmanský pošle nabídku p. starostce. 

8) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

4.11. 2013 Navštívit p. Chrpu ohledně stavu plotu Stavební 

výbor 

16.12.2013 

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 – 

p.Boček předá a bude umístěn do garáže obce. 
Starý traktor nabídne obec k odkupu. 

starostka 16.12.2013 

 

16.12.2013 

2.12.2013 
Na základě přerušení prací dodavatele MŠ je třeba provést 

montáž mobilního plotu. P. Heřmanský pošle nabídku p. 

starostce. 

p. Heřmanský 16.12.2013 

 
Doplnit na webu 2.číslo Babického občasníku 

p.Kloubová 16.12.2013 

 

9) Ostatní 

SFROM -Žádost do programu se týká akce stavba Mateřské 

školy.

 

Žádost o umístění popelníku/koše 

ZO projednalo žádost Open Gate o možnost umístění koše/popelníku na náves. Open Gate 

provede na vlastní náklady umístění nehořlavého odpadkového koše s popelníkem. 

 

Úhrada nájemného v budově č. 76 

Pan Čonka dluží obci nájemné za čtyři měsíce, dohodnuto, že starostka projedná s p.Čonkem 

zaplacení dluhu s tím, že dlužné nájemné plus nájemné za I, čtvrtletí uhradí do 9.12.2013. 

V opačném případě vyklidí pronajmuté prostory do 31.12. 2013. 

Návrh usnesení č. 6/24/2013:Zastupitelstvo obce Babice souhlasí s umístěním 

nehořlavého odpadkového koše s popelníkem na náklady soukromé školy Open Gate. 

Hlasování: návrh usnesení č. 6/24/2013 byl přijat 8 hlasy. 2 hlasy proti. 

 

Návrh usnesení č. 5/24/2013: Obec Babice  schvaluje podání žádosti o dotaci na 

projekt  Mateřská škola Babice ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 

2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně  5 % 

z celkových nákladů projektu.  

Hlasování: návrh usnesení č. 5/24/2013 byl přijat 10 hlasy. 

 

Návrh usnesení č. 4/24/2013:Zastupitelstvo obce Babice souhlasí se zkrácenou 

splatností faktury dodavatele výstavby MŠ za skonto 1%. Finální rozhodnutí provede 

starostka obce. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/24/2013 byl přijat 10 hlasy. 
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10) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 16.12.2013 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:15 hodin 

ukončeno. 

 

 

 

V Babicích dne:   2.12. 2013 

Vyvěšeno dne:  12.12. 2013 

 

 

 

Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                         starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Hušová Hana, Sladký Daniel 

Zapsal:    Martina Kloubová 

 


