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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 11.8.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 17 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Heřmanský Jan, Hušová Hana, Chadraba Jan,   

                         Rathouský Pavel, Jež Miroslav, Sladký Daniel 

Hosté:  pí. Šuranská, pí. Švandová, p. Ministr, pí. Havlová 

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

 

Omluveni: Gahura Jan, Hušová Hana, Volenec David, Haluza Karel 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

3) Rozhodnutí o vyhlášení veřejné soutěže na dostavbu chodníků 

4) Rozpočet MŠ 

5) Smlouva o nájmu MŠ – Obec Babice 

6) Schválení dodávky pryže pro pojezdový chodník  

7) Došlá pošta 

8) Stavební pošta 

9) Ostatní 

 

Program schválen 7 hlasy ZO. 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

Hlasování: návrh schválen 7 hlasy ZO  

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Sladký Daniel, Jež Miroslav 

Zapisovatel: Kloubová Martina 

Hlasování: návrh schválen 7 hlasy ZO  

3) Rozhodnutí o vyhlášení veřejné soutěže na výstavbu chodníků  

Jedná se o vybudování zpevněné krajnice od ul.Spojovací směr Doubek a dále pokračování 

chodníku od Výmoly  směrem na Březí k odbočce do lesa. 

 
P. Chadraba zadá na web – AAA Poptávky. 

4) školné, zřizovací listina 

ZO bylo informováno o změnách nutných ve zřizovací listině a výpočtu školného. Finální verzi 

schválí po doporučení právníky na příštím zasedání. 

ZO souhlasí s odměnou pro právní kancelář, která se pohybuje cca 3000 Kč. 

5) Smlouva o nájmu MŠ –Obec Babice 

Ruší se 

6) Schválení dodávky pryže pro pojezdový chodník 

Hotovo 

7) Došlá pošta 

Č.j. 589/14  žádost o pronájem hřiště 16.8. 2014 – brigáda Lesopark 

ZO souhlasí. 

Č.j. 588/14 žádost o využití pozemku u školy Babický drak (viz příloha č. 1)  

Návrh usnesení č. 1/17/2014: ZO se rozhodlo vyhlásit veřejnou soutěž na dostavbu chodníků viz 

zadávací dokumentace v obci Babice. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO. 
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Č.j.587/14 nabídka slevový kupon tonery 

ZO nemá zájem 

Č.j. 586/14  rozdělení pozemku 305-6  

Předáno stavebnímu výboru – chybí návrh geometrického plánu. 

Č.j. 585/14 oznámení o pořádání akce 

ZO bere na vědomí 

Č.j. 584/14 oznámení o krádeži 

ZO bere na vědomí, OÚ dá na web jako oznámení občanům. 

Č.j. 583/14 faktura nákup MŠ.  

Bude předáno účetní. 

Č.j. 582/14  jmenovací dekret  

Bude předán ke kontrole právníkům 

Č.j. 588/14 nabídka na výmalbu stěn v mateřské škole v ceně 10 000,- Kč  

 
Položky na nákup MŠ: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Návrh usnesení č. 2/17/2014: ZO souhlasí s využitím pozemku č. 369-1 k žádosti o grant viz 

Příloha č. 1 . 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 3/17/2014: ZO souhlasí s s návrhem na výmalbu stěn od paní L. Gurecké ve výši 

odhadovaných nákladů 10 000,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/17/2014 byl přijat 6 hlasy ZO. 1 hlas proti. 

Návrh usnesení č. 4/17/2014: ZO schvaluje poskytnutí provozní zálohy na nákup drobného 

inventáře ve výši 30 070,- Kč.  

Hlasování: návrh usnesení č. 4/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  

Návrh usnesení č. 5/17/2014: ZO schvaluje poskytnutí provozní zálohy na vybavení hračkami a 

hrami pro MŠ Babice ve výši 130 000,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 5/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  

Návrh usnesení č. 6/17/2014: ZO schvaluje poskytnutí provozvní zálohy na vybavení nábytkem, 

kancelářskými prostředky a IT ve výši 76 300,-. 

Hlasování: návrh usnesení č. 6/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  

Návrh usnesení č. 7/17/2014: ZO schvaluje nabídku ing. Mika na dodávku kuchyňského vybavení 

ve výši 52 431,- a 11 449,. Kč 

Hlasování: návrh usnesení č. 7/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  

Návrh usnesení č. 8/17/2014: ZO schvaluje neadresnou provozní zálohu pro MŠ Babice ve výši 

250 000,- Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 8/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  
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Č.j. 577-14 žádost o instalaci silničního  zrcadla  

– prověří starostka 

Č.j. 576-14 text k lesoparku  

– ZO souhlasí, www.babiceurican.cz dát první v pořadí. Babický drak nainstaluje. 

Č.j. 575-14  

viz bod právníci 

Č.j. 555-14 obec Kamýk n. Vltavou  

– odloženo 

Č.j. 498-14 p. Eckstein – kontejnerové stání  

– stavební výbor jedná s projektantem o úpravě vjezdu 

Č.j. 561-14 Policie ČR  

– vyjádření souhlasu o instalaci dopravní značky Zákaz vjezdu všech dopravních vozidel mimo 

dopravní obsluhy. Nesouhlasí s vymezením pruhů.  

Č.j. 562-14 oznámení o řezání stromů  

– starostka projedná s hasiči 

Č.j. 574-14 Sponzorský dar od společnosti Ekonom Servis s.r.o. ve výši 100 000,- 

 

 
 

Č.j. 572-14 Žádost p. Havlové týkající se dohody s městem Říčany o umístění žáků v říčanských 

školách.   

Po dohodě s p. Havlovou odloženo. 

Č.j. 573-14 nabídka na instalaci a konfiguraci pro MŠ Babice v ceně 8 000,-Kč. ZO souhlasí. 

 

Pojistná smlouva na MŠ  

–  sjednáno. 

Údržba pro MŠ Babice  

 M. Kloubová předá kontakt na správce hřiště paní Šuranské, ten bude odměňován na základě 

měsíčního výkazu Mateřskou školou Dráček, Babice, přísp. Org. 

 

Dokončení plotu u fotbalového hřiště, plot u deponie  

– p. Heřmanský připraví podklady pro vyhlášení výběrového řízení.  

 

Jiné:Značky k Mateřské škole 

- obec nainstaluje potřebné značky 

 

č.j. 573/14 nabídka na instalaci elektronických zařízení v MŠ  

Návrh usnesení č. 9/17/2014: ZO schvaluje pořízení herních prvků do MŠ Babice lokomotiva  a 

vagonky ve výši max. 90 000,- vč. Montáže. Tyto budou hrazeny obcí Babice. 

Hlasování: návrh usnesení č. 9/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  

Návrh usnesení č. 10/17/2014: Slavnostní otevření Mateřské školy Babice dne 30.8. 2014: ZO 

schvaluje dotaci ve výši 20 000,- Kč. Odpovědná osoba – I. Šuranská. 

Hlasování: návrh usnesení č. 10/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  

Návrh usnesení č. 11/17/2014: ZO souhlasí se sponzorským darem od společnosti 

EKONOM SERVIS s.r.o. ve výši 100 000,- pro mateřskou školu Dráček, Babice na 

vybavení hračkami a potřebami pro děti. 

Hlasování: návrh usnesení č. 11/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  

http://www.babiceurican.cz/
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8)  Stavební 

Č. j. 596-14 ohlášení záměru 

– na vědomí 

Č. j. 580-14 žádost o stanovisko k umístění RD 84-132:  

- ZO souhlasí za předpokladu uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě. 

Č. j. 581-14 AZ Elektrostav – žádost o vyjádření k návrhu trasy a existenci podzemních sítí. 
Starostka dodá výkresy skutečného stavu. 

Č. j. 556-14 žádost o vyjádření ke stavbě Babice nové pojistkové skříně na parcele č. 95-104: 

 ZO nemá námietk 

Č. j. 570-14 žádost o souhlas se stavbou na pozemku 238-62  - kryté garážové stání:  
ZO souhlasí 

Č. j. 560-14 seznámení s podklady rozhodnutí – parcela č. 215-4:  
ZO bere na vědomí 

Č. j. 554-14 kolaudační souhlas s mateřskou školou: 
ZO bere na vědomí 

Č. j. 552-14 rozhodnutí o umístění kanceláře a šatny 93-2:  
ZO bere na vědomí 

10)   Kontrola úkolů 

Bylo přesunuto na další zasedání. 

    

Úkoly: 

datum popis odpovědný Stav 

11.8. 2014 OÚ dá na web oznámení občanům ohledně 

krádeže. 

p. starostka do 20.8. 

 poptat ještě jiné dodavatele na stavbu 

autobusové zastávky 

p. starostka trvá 

 Prověřit žádost o instalaci silničního zrcadla p. starostka  

 Oznámení o řezání stromů p. starostka, 

hasiči 

 

 Předat p. Šuranské kontakt na správce hřiště p. Kloubová  

 připravit podklady pro vyhlášení výběrového 

řízení pro instalaci plotu u mateřské školy, 

deponie, čističky 

p. Heřmanský  

 Instalace dopravních značek k mateřské škole p. starostka  

 
paní starostka oznámí IVK  informaci o 

kolaudaci MŠ ,předá IVK podklady a IVK 

připraví Smlouvu 

p. starostka  

Návrh usnesení č. 12/17/2014: ZO souhlasí s cenovou nabídkou p. Chadraby na 

instalaci elektronických zařízení v MŠ ve výši 8000 Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 12/17/2014 byl přijat 7 hlasy ZO.  
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 Nacenění začištění oken ve škole p. Rathouský  

 
Oprava a dokončení plotu k čističce odpadních vod – 

necháme nacenit společně s plotem u mš a deponie.  

P. Jež zaměří. 

 

 

 Zapojení kuchyně plus světlo, příprava pro 

pračku 

p. Jež  

 Neposekané pozemky – nahlášené obeslat 

výzvu majitelům. 

p. starostka  

  12)Termín příštího zasedání 

Příští, mimořádné zasedání ZO, proběhne 20.8. 2014 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:00 hodin 

ukončeno. 

 

 

V Babicích dne: 11.8. 2014 

Vyvěšeno dne:  21.8.2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Sladký Daniel, Jež Miroslav 

Zapsala:    Kloubová Martina 
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PŘÍLOHA Č. 1 
 
Předmět: žádost o souhlas 
 
Dobrý den, 
na základě vyhlášení grantu http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-
mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-zive-granty-2014 
si dovolujeme zastupitelstvo požádat o souhlas s využitím pozemku 369/3. 
Na tomto pozemku bychom chtěli vybudovat přístupové cestičky, lavičky, posezení 
- altánek a obvod kolem plotu osázet květinami - hortenzie, levandule. Dále bychom chtěli 
opravit podezdívku plotu a drátěné pletivo nahradit dřevem. 
Vše se bude odvíjet podle množství získaných financí. 
Celkové odhadované náklady jsou cca 90 000,-, s tím, že povinnou spoluúčast v projektu 
pokryje spolek Babický drak. 
.  
Vizualizaci projektu posíláme v příloze. 
  
Cílem tohoto projektu je otevřít zahradu pro širokou veřejnost a vytvořit místo pro 
příjemné posezení, možnost pořádání zájmových setkání.  
Přesné znění žádosti včetně nacenění jednotlivých položek pošleme do konce srpna 
2014 - v závislosti na vyjádření zastupitelstva 
Realizace projektu by byla nejpozději na jaře 2015. 
  
Děkujeme za projednání 
 
Za spolek Babický drak Martina Kloubová, Marcela Chadrabová 
Linda Gurecká - autorka vizualizace 
Zuzana Janovská 
 

 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-zive-granty-2014
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-zive-granty-2014

