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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 28.4.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 10 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Heřmanský Jan, Rathouský Pavel, Haluza Karel,  Hušová Hana, 

Volenec David, Jež Miroslav, Sladký Daniel, Kloubová Martina /přítomna pouze  

                         do 20,00 hod/ 

 

  Paní starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Omluveni: Gahura Jan, Chadraba Jan 

 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Vyhlášení výsledků soutěže na dodavatele hracích prvků 

4) Vyhlášení výsledků soutěže na ČTÚ a sadové úpravy MŠ 

5) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalu EKO-KOM 

6) Schválení dodatku č.1 k Sod na výstavbu MŠ Babice (vícepráce-kotvící deska a 

      odvoz přebytečného materiálu) 

7) Smlouva o poskytování právních služeb,  

       plná moc zastupování obce  Mgr.Daniel Thelen 

8) Došlá pošta 

9) Stavební pošta 

10)  Kontrola úkolů 

11)  Ostatní – Protokol o kontrolní zjištění – Krajská hygienická kontrola  

       Středočeského kraje 

 

 

Program schválen 9 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Jež Miroslav, Volenec David 

Zapisovatel: Hušová Hana 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  

 

3) Vyhlášení výsledků soutěže na dodavatele hracích prvků 

Požadované podmínky splnily firmy: 
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HYBAJ,TEWIKO systems s r.o., LUNA PROGRES 

 

4) Vyhlášení výsledků soutěže na ČTÚ a sadové úpravy MŠ 

 

 

 

5) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalu EKO-KOM 

 

 

 

6) Schválení dodatku č. 1 k Sod na výstavbu MŠ Babice (vícepráce – kotvící deska a odvoz 

přebytečného materiálu) 

 

 
 

7) Smlouva o poskytování právních služeb, plná moc pro zastupování obce Mgr. Daniel 

Thelen 

 

  

 

8) Došlá pošta 

 

Č. j. 225/14 Projekt lesoparku  

Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním prvků a pověřuje paní starostku, která poptá dřevo 

z obecního lesa. 

Návrh usnesení č. 1/10/2014: Zastupitelstvo obce vyhlašuje vítěze výběrového řízení 

na dodavatele hracích prvků firmu TEWIKO systems s.r.o. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/10/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/10/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje pana Heřmanského, který 

provede drobné změny v sadových úpravách a paní starostku, která poptá firmy na převoz 

hlíny a cenu bagru. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/10/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 

 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/10/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 

 

 

 

H  

Hlasování: návrh usnesení č. 2/9/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 
Návrh usnesení č. 3/10/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje paní starostku 

podepsáním nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.  

Hlasování: návrh usnesení č. 3/10/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 

Návrh usnesení č. 4/10/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo na MŠ Babice ve výši 392 903,- Kč bez DPH. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/10/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 

Návrh usnesení č. 5/10/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje výši časové odměny. Za 

každou hodinu je částka stanovena na 2000,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 5/10/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Č. j. 208/14 Oprava herních prvků na návsi 

Původní náklad na opravy herních prvků byl navýšen o dva tisíce korun. 

 

 

 

        Č. j. 251/14 Babická veselá náves – zajištěné aktivity a rozpočet 

Paní Havlová požádala OÚ o finanční příspěvek 15 000,- Kč. 

 

 

 

Č. j. 224/14 Seznam dětí ZŠ Mukařov a ZŠ Říčany 

Paní Kloubová připraví dopis se žádostí, aby byly do říčanských ZŠ přijaty děti, které mají 

starší sourozence a ty již navštěvují školy v Říčanech. 

OÚ rozešle dopisy rodičům předškoláků, kteří mají zájem o nástup do ZŠ Mukařov v tomto 

školním roce. 

 

Č. j. 227/14 Babický 1/4maraton 

SK Babice podalo žádost o finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč. 

 

 

 

Č. j. 229/14 Volby do Evropského parlamentu 

Školení předsedy a zapisovatele se koná dne 6.5.2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Č. j. 228/14  Rozbor stavebního zákona na téma garáže a přístřešky na pozemku majitelů RD 

a jejich povolování 

 

Návrh usnesení č. 6/10/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje nový rozpočet na opravy 

herních prvků. 

Hlasování: návrh usnesení č. 6/10/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 
 

Návrh usnesení č. 7/10/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 

15 000,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 7/10/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 
 

Návrh usnesení č. 8/10/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 

15 000,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 8/10/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 



4 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Č. j. 250/14 Projekty na přechody a osvětlení se budou podávat od 15.5. - jedná se pouze o 

osvětlení jednoho přechodu. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Č. j. 249/14  MŠ Říčany – dohoda o finančním příspěvku na úhradu výdajů na předškolní 

děti 

 

 

. 

Č. j. 256/14 Honey – dotaz na nepostoupení do druhého kola – výběr na dodavatele 

gastrotechnologie pro MŠ Babice 

 

Pan Heřmanský vypracuje odpověď, kterou paní starostka předá  firmě Honey.  

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

 

Č. j. 248/14 Vydržovací právo k pozemku 79/28 v k.ú.Babice o výměře 25m2 ve prospěch 

paní Šindelářové č.p.99 

 

 

 

Č. j. 255/14 nabídka na výměnu oken v budově čp.76 - trojsklo 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje  nabídku na výměnu oken v budově čp.76 od fa.Ing.Jaroslav 

Šulák a to v provedení trojsklo. 

 

Č. j. 258/14 Smlouva o dílo na dodávku gastrotechnologie pro MŠ Babice 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o dílo – fa.Štefan Miko a pověřuje paní starostku 

k podpisu Smlouvy o dílo. 

Návrh usnesení č. 9/10/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu a pověřuje paní 

starostku k podpisu dohody č.227/2014/FP 

Hlasování: návrh usnesení č. 9/10/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
 

Návrh usnesení č. 10/10/2014: Zastupitelstvo obce uznává nárok na vydržovací právo 

k pozemku p.č.79/28 v k.ú.Babice ve prospěch paní Šindelářové č.p.99. 

Hlasování: návrh usnesení č. 10/10/2014 byl přijat 8 hlasy ZO. 
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Č. j. 261/14 Veřejná vyhláška oznámení o zahájení projednání návrhu územního plánu 

Mukařov 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

9)    Stavební pošta 

 

Č. j. 246/14 žádost o informaci k stavbě RD na pozemku k.č.226/17 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou RD za dodržení podmínek ÚP a stavebního zákona. 

Jsou zde však dopravní omezení – stavební materiál a veškerá doprava materiálu na místo 

určení pouze nákladními auty o celkové hmotnosti do 9 tun a složení kauce ve výši 20 000,-

Kč na OÚ Babice. 

 

Č. j. 252/14 Žádost o povolení přístupu k pozemku č.p.226/17za účelem provádění 

stavebních prací  

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vjezdem nákladních aut o celkové hmotnosti do 9 tun a 

složení kauce ve výši 20 000,-Kč na OÚ Babice. 

 

Č. j. 221/14 Zahájení řízení o změně povolení k nakládání s vodami v obci Mukařov 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Č. j. 218/14 Územní souhlas s  umístěním vjezdové brány, vstupní branky, rozšíření stání a 

chodníku na p.č.238/30 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Č. j. 157/14 Žádost o souhlas s výstavbou garážového stání na č.p.235/21 

 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí se žádostí a trvá na vzdálenosti 2 metry od hranice pozemku. 

 

Č. j. 247/14 Doplnění situačních pohledů  

 

Doplnění bylo v pořádku, Zastupitelstvo obce žádá ještě o doplnění vsakovací jímky. 

 

Č. j. 253/14 Žádost o spolupráci při tvorbě strategie k integrovaným územním investicím pro 
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Pražskou metropolitní oblast 

 

Zastupitelé obce se zatím k dotazníku nevyjádřili, bude projednáno na příštím zasedání. 

 

10)  Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

 Dále bude požádáno v rámci dotace Oranžový přechod o 

vybudování osvětleného přechodu na ulici Starobabická u 

MŠ. 

Kloubová trvá 

 

 

11) Ostatní 

Kontrola Krajské hygienické stanice 

 

Byla provedena kontrola na běžný hygienický dozor a kategorizace prací. 

Vše bez závad. 

 

Volba členů na otevírání obálek nabídek na dodavatele nábytku MŠ Babice 

Složení: paní Kačírková, paní Šuranská, pan Heřmanský 

Volba se koná dne 7.5. v 10:00 hod na OÚ, vítěz bude poté vyhlášen. 

 

SDH předal požadavek na nákup 8 ks hasičských přileb za cenu 8 664,- Kč 

Zastupitelé obce souhlasí. 

 

Nákup 3 ks odpadkových košů, které budou umístěný u autobusových čekáren 

Zastupitelé obce souhlasí. 

 

12) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 12.5.2014 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: 28. 4. 2014 

Vyvěšeno dne:    5. 5. 2014 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

Ověřovatelé zasedání:  Jež Miroslav, Volenec David 

Zapsala:    Hušová Hana 


