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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 9.6.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 13 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Heřmanský Jan, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, 

Haluza Karel, Chadraba Jan, Hušová Hana, Sladký Daniel, Miroslav Jež 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Omluveni: Volenec David 

 

Hosté:  Marcela Havlová 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Smlouva o dílo Obec Babice - Ing. Rak - čisté terénní úpravy při výstavbě MŠ 

4) Nabídka na sadové úpravy MŠ 

5) Smlouva o partnerství a spolupráci - Kompostárna Struhařov 

6) Smlouva o spolufinancování projektu nástavby kontejnerové přístavby spádové 

základní školy Mukařov 

7) Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 

8) Došlá pošta 

9) Stavební pošta 

10) Kontrola úkolů 

11) Ostatní 

 

Program schválen 10 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Heřmanský Jan, Hušová Hana 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  

 

3) Smlouva o dílo Obec Babice - Ing. Rak - čisté terénní úpravy při výstavbě MŠ 

 

Návrh usnesení č. 1/13/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o dílo - výkon 

funkce stavbyvedoucího pro stavbu čisté terénní úpravy při výstavbě MŠ a pověřuje 

starostku k podpisu. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/13/2014 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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4) Nabídka na sadové úpravy MŠ 

 

5) Smlouva o partnerství a spolupráci - Kompostárna Struhařov 

Zastupitelstvo shledalo náklady na partnerství jako příliš veliké vzhledem k tomu, kolik se 

v obci vyprodukuje bioodpadu (nepočítaje svoz popelnic s bioodpadem). Kompostárna 

nedisponuje mechanizací, která by byla schopna svážet popelnice s bioodpadem. 

6) Smlouva o spolufinancování projektu nástavby kontejnerové přístavby spádové 

základní školy Mukařov 

Bude projednáno na dalším zasedání. 

7) Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 

Zastupitelstvo se dohodlo probrat kritéria na příštím zasedání. P. Chadraba vypracuje návrh a 

rozešle emailem. 

8) Došlá pošta 

Č. j. 403/14 Stížnost p. Bělohoubka – zklidnění dopravy v ulici Sportovní 

P. starostka vypracuje odpověď. 

Č. j. 392/14 Pozvánka na schůzku – spoluúčast na novém vodovodním přivaděči 

Zástupce obce se schůzky rád zúčastní, ale obec upozorňuje, že nevlastní žádnou vodovodní 

infrastrukturu. Je třeba ke schůzce pozvat vlastníka – VINTEX s.r.o. 

Č. j. 390/14 Nabídka sociálních služeb pro seniory 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 393/14 Upřesnění nábytkových sestav do MŠ Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 389/14 Žádost o pronájem fotbalového hřiště 

Žádost o pronájem hřiště 5.10.2014 7:00 do 16:00. Rugby SK Babice, p. Volenec. 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

Č. j. 381/14 Stížnost na nečinnost obecního úřadu 

P. Heřmanský vypracuje odpověď. 

Č. j. 400/14 Opatření proti nečinnosti 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 379/14 Posekání pozemků 

Pí. Šantorová se omlouvá, že není schopna posekat svůj pozemek. Starostka obce doporučí, 

kde poptat posekaní pozemku v případě, že toto není v možnostech majitele. 

387/14 Posekání pozemků – dotaz ke stavbě příjezdové komunikace 

P. Marek se omlouvá, že pro nepřítomnost není schopen posekat pozemek. K posekání dojde 

co nejdříve po jeho návratu. 

Obec sděluje, že ve věci výstavby přilehlé místní komunikace (jednání s investorem) nebylo 

Návrh usnesení č. 2/13/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku Fytohelp s.r.o. za 

cenu 118382,17 Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/13/2014 byl přijat 10 hlasy ZO. 
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pokročeno nikam. Obec je ochotna o věci jednat. Pí. starostka pozve p. Marka k jednání. 

Č. j. 377/14 Nabídka práce do MŠ 

Bude předáno pí. ředitelce. 

Č. j. 378/14 Rozšířená nabídka elektromontáže - Muller 

Došlo k navýšení ceny na 16100,- Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí. 

9) Stavební pošta 

Č. j. 373/14 Veřejná vyhláška – zahájení projednání ÚP Březí 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 381/14 Oznámení o vydání územního plánu Říčan 

Pan Heřmanský prověří možnosti dalšího postupu. 

Č. j. 396/14 Oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – parc. č. 235/52 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

10) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

26.5.2014 Nový rozpočet na úpravu šaten na hřišti p. Ministr hotovo 

 Příprava na umístění garážového kontejneru na hřišti – 

bude zde umístěna technika pro údržbu hřiště 

p. Jež hotovo 

 Nákup zabezpečovací techniky na garážový kontejner na 

hřišti 

p. Chadraba hotovo 

 Zjištění stavu ohledně parkování obytného přívěsu v ul. K 

lesu 

Pořádková 

komise 

hotovo 

 Odeslání dopisu na Krajský úřad – návrh na umístění 

nepřijatých dětí do základních škol v Mukařově a 

Říčanech 

p. starostka hotovo 

 Rekonstrukce návsi – p. Starostka připraví dokumentaci, 

bude projednáno na příštím zasedání 

p. starostka 23.6.2014 

 Kontaktovat odbor životního prostředí ohledně 

neposekaných pozemků 

p. Kloubová 23.6.2014 

 

11) Ostatní 

Nový rozpočet na úpravu šaten na hřišti 

 

Stará jímka na zahradě školy 

Jímka bude příležitostně zasypána 

Sekání příkopů příjezdových cest do obce 

P. starostka poptala cenu u SÚS. Vzhledem k přijatelným nákladům bude poptáno sekání. 

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2013 

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2013 bude projednána na příštím zasedání. 

 

Návrh usnesení č. 3/13/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou kalkulací 

úpravy šaten. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/13/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 1 byl proti. 



4 

 

12) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 16.6.2014 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: 9. 6. 2014 

Vyvěšeno dne:  23. 6. 2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Heřmanský Jan, Hušová Hana 

Zapsal:    Jan Gahura 

 


