
Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne  8.12.2014 v 19:30 na OÚ Babice 

Zápis č. 25 

Přítomni:  
Haluza Karel, Kloubová Martina, Chadraba Jan, Rathouský Pavel, Heřmanský Jan, Košťálová Iveta, 
Havlová Marcela, Volenec David, Kufner Daniel, Jež Miroslav – příchod po projednání bodu č. 1 

Omluveni: 
Marks Marcela  

Hosté:  
Hana Káralová, Josef Rozsíval, p. Štveráček 

Program: 
1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 
3) Došlá pošta  

4) Návrh smlouvy o spolufinancování výstavby nové budovy spádové školy v Mukařově 
5) Stav jednání o vjezdu do Babického lesa z ulice Ke Hřišti 

6) Inventarizace za rok 2014 

7) Návrh rozpočtu na rok 2015 
8) Příprava vyhlášení konkurzu na ředitelku/ředitele MŠ Babice 

9) Základní pravidla vyřizování stavební pošty 
10) Stavební pošta 

11) Ostatní 

Program schválen 9 hlasy ZO. 

1. Schválení zápisu z minulého zasedání 
Připomínka: do zápisu ke stavební poště budeme uvádět čísla pozemku pro lepší 
identifikaci 
Hlasování: zápis schválen 9 hlasy ZO 

2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 
Navrženi: Heřmanský Jan, Košťálová Iveta  
Zapisovatel: Kloubová Martina 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO 

5. Stav jednání o vjezdu do Babického lesa z ulice Ke Hřišti 

Obec bude dále jednat.  

3. Rozpočtové opatření č. 2 

Návrh usnesení č. 1/25/2014: ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 viz příloha č. 1 
zápisu. 
Hlasování: návrh usnesení č. 1/25/2014 byl přijat 10 hlasy ZO.  

7. Návrh rozpočtu na rok 2015 

Starosta pro přípravu rozpočtu předloží 

 rozpočtový výhled 



 Studie šaten - podrobnosti 

 Smlouvy s okolními obcemi na úhradu školného v MŠ  

Výbory obce předloží svoje návrhy na náklady do rozpočtu 

P. Účetní zapracuje do návrhu:  

 přidat na MHD, hasiče, splátky úvěru MS, navýšit provoz MŠ, chodníky 

6. Inventarizace za rok 2014 

Inventarizace majetku obce proběhne na začátku roku 2015. 

Návrh usnesení č. 2/25/2014: ZO schvaluje Marcelu Havlovou jako předsedkyni inventarizační 
komise. 
Hlasování č. 2/25/2014: Pro 9. Proti 0. 1 nepřítomen. 

Návrh usnesení č. 3/25/2014: ZO schvaluje členy inventarizační komise: P. Rathouský, M. Jež, I. 
Košťálová, K. Haluza. 
Hlasování č. 3/25/2014: Pro 9. Proti 0. 1 nepřítomen. 

3. Došlá pošta 

 Stížnosti na hlučnost a zápach zařízení u čističky odpadních vod a zápach podél potoka 
Výmola 

P. starosta kontaktuje společnost Voda.cz ohledně výše zmíněných a poptá protokol na měření hluku 
na hranici pozemku čističky. 

 Dopis od Voda.cz – žádost o oznámení výše nájemného za pronájem kanalizace 

Výše nájemného za rok 2014 byla 50 000 Kč. Starosta zjistí, zda došlo k úhradě nájemného 
v uplynulých letech. 

Návrh usnesení č. 4/25/2014: ZO Babice souhlasí se stanovením částky za pronájem 
kanalizace pro rok 2015 ve výši 50 000,- Kč. 

Hlasování č. 4/25/2014: Pro 8. Proti 1. Zdržel se J. Chadraba z důvodu nepřítomnosti při 
projednávání tohoto bodu.  

 MŠ 

20.12. 2014: Kontrolní výbor, p. Káralová, M. Havlová přijdou na kontrolu vyúčtování. 
Starosta zjistí časové možnosti p. Ředitelky. 

ZO souhlasí s uzavřením MŠ od 22.12. 2014 do 4.2. 2015. 

 Pozemky na Černé hoře – přístupová cesta 

P.starosta pozve majitele části přístupové cesty a vysvětlí mu, že příjezd k pozemkům 
jednotlivých vlastníků nelze zpoplatnit. 

 Žádost o pronájem místnosti v Hasičském domě 13.12. 2014 a 31.12. – 1.1. 2015 



ZO souhlasí. 

4. Návrh smlouvy o spolufinancování výstavby nové budovy spádové školy v Mukařově 

ZO požaduje prověření návrhu smlouvy právníkem a schvalování odkládá na příští zasedání 
ZO. 

8. Příprava vyhlášení konkurzu na ředitelku/ředitele MŠ Babice 

Návrh usnesení č. 5/25/2014: ZO schvaluje, aby tajemníkem komise pro konkurzní řízení na 
ředitelku MŠ Babice byla zvolena p. Lucie Hrodková, zaměstnanec Obce Babice. 
Hlasování č. 5/25/2014: Pro 10. Proti 0. 

 

Návrh usnesení č. 6/25/2014: ZO schvaluje, aby starosta oslovil zástupce MŠ Sulice k účasti 
ve výběrové komisi na ředitele-ředitelku MŠ, který bude vyhlášen. 
Hlasování č. 6/25/2014: Pro 10. Proti 0. 

 

10. Základní pravidla vyřizování stavební pošty 

Odloženo na příště. St. Výbor připraví finální návrh.  

7. Stavební pošta 

 Č.j. 937/14 Ozn. O zahájení řízení- stanoviska Rekonstrukce rodinného domu č. P. 234 

St. Výbor nemá námitek. ZO bere na vědomí.  

Č.j. 748/14 Závěrečná kontrolní prohlídka: RD vč. Domovních přípojedk inž. Sítí – č. p. 235/44, 235/57 

Přístřešek u RD není součástí projektu, bylo nahlášeno stavebnímu odboru v Říčanech k řešení.  

 Č.j.- 934/14 Žádost o vrácení kauce u pozemku 226/17 

Dne 10.12. proběhne místní šetření na místě.  

8. Ostatní 

 Kontakty na zastupitele 

Starosta zašle. 

 Doplnění členů technické komise 

Návrh usnesení č. 7/25/2014: ZO schvaluje, ZO Babice schvaluje členy technické komise Pavla 
Rathouského a Radka Haufa. 

Hlasování č. 7/25/2014: Pro 9. Zdržel se 1. 

 Žádost o nákup dalšího modulu do informačního systému obce 

 P. Chadraba zjistí možnosti a zkonzultuje s paní Hrodkovou. 



 Likvidace podzimního listí 

Starosta poptá přistavení kontejneru od firmy Autodoprava M. Bartoška.  

 Likvidace BIO odpadu 

D. Kufner zjistí možnosti dotačních titulů týkající se ukládání a likvidace BIO odpadů. 

 Cena svozu odpadů 

Starosta předložil úhrn příjmů a výdajů v oblasti popelnic, tříděného odpadu, BIO odpadu. 

Návrh usnesení č. 8/25/2014: ZO schvaluje výši poplatků ve stejné výši jako v roce 2014. Ceny za 
odvoz odpadů budou popsány v příloze vyhlášky č. 1-2008. 

Hlasování č. 8/25/2014: Pro 10. Proti 0. 

Změna Příloha č.4 vyhlášky 1-2008 – Ceník svozu odpadu 2015: Jednorázový svoz možný pouze 
v případě zaplacení minimálního poplatku za svoz odpadu. 

Starosta byl pověřen zjištěním pravidel platebního výměru za neplacení odpadu – platební výměry 
budou rozeslány neplatičům za rok 2014. 

 Příspěvek seniorům 

Návrh usnesení č. 9/25/2014: ZO souhlasí s výší každoročního příspěvku pro občany starší 70 let 
včetně ve výši 400 Kč, pokud si o tento příspěvek sami zažádají. 

Hlasování č. 9/25/2014: Pro 10. Proti 0. 

 Jednací řád  

Bod se odkládá na příště. 

 Odměna – odstupné bývalé starostky 

Návrh usnesení č. 10/25/2014: ZO souhlasí s vyplacením jednorázového odstupného pro bývalou 
starostku podle zákona č. 128-2000 o obcích. 

Hlasování č. 10/25/2014: Pro 10. Proti 0. 

 Připomínky k posílení linky 364 

Na OÚ přišly připomínky ohledně navýšení linky, ZO počká na výsledek jednání Rady Říčan. 

 Vánoční setkání 14.12. 2014 

SDH zajistí stoly a židle, vařič z obce,  

 Plošina 

SDH poptalo použití plošiny pro účely ořezu vadných stromů: cena je 1 200,-Kč/h bez DPH a 

doprava je cca 2 400,- bez DPH. Firma Sico plošiny. SDH provede ořez. 
 



 Umístění info cedule do ulice U Hřiště: starosta byl vyzván prověřením umístění informační 
cedule o dotaci MAS do ulice Ke Hřišti  

 
Další připomínky: 

 Další zastupitelstvo se bude konat 22.12.2014 

29.9.2014 Instalace dopravních značek: Za 
Zrcadlem/Starobabická a k mateřské škole 

Původní ZO probíhá Firma 3K značky obdržela 
žádosti, povolení policie i 
situační plánek. 

10.11.2014 Zničené retardéry v ul. Ke Skále ZO   

 Řízení odstranění pevné překážky v ulici Ke 
Hřiští – schůzka s protistranou 

starosta splněno Další kroky probíhají 

26.11.2014 Hmotná zodpovědnost ředitelky školky starosta splněno Má z funkce. 

 Zákon, na jehož základě má ZO rozhodovat o 
uzavření školky v době vánočních prázdnin 

starosta poptáno  

 Žádost o přípravu vyúčtování příjmů a výdajů 
MŠ do 4.12. 

starosta poptáno Přislíbeno dodat do 
15.12. 

 Srovnání vybraných poplatků za popelnice 
s fakturovanou částkou od ASA za 2014 

starosta splněno  

 Zrcadlo Matějkova/Starobabická Starosta   

 Chybějící značky ve třech dalších lokalitách – již 
schválené ZO – které??? 

starosta   

 Podpis dodatků ke smlouvě JLT Starosta   

 Posun ve výstavbě chodníků směrem na Doubek Stavební 
výbor 

  

 Dopis Chládek předat ředitelce školky a 
objasnění stávající situace s nedostatečným 
zabezpečením při vyzvedávání dětí 

starosta   

 Osázení památníku ZO   Odklad na jaro 

 Sběr cartridge a tonerů na web Starosta splněno  

 Dotaz na ceny v Babickém občasníku Starosta splněno  

 Zastřešení bus zastávky U Hřiště Starosta probíhá  

 Snížení ceny pozemku 264/2 k odkupu – vodní 
plocha 

starosta probíhá  

 Gratulace pan Suchánek  Košťálová, 
Marks 

  

 Příprava k oslovování seniorů za účelem 
gratulací  

Marks, 
Hrodková 

  

 Vítání občánků – vyvěšení na web a oú ??? splněno  



 Šéfredaktor Bab. Občasníku na web starosta splněno  

 Info o rozšíření časů linky 364 na web a 
nástěnky zastávek, možnost zkušebního 
provozu 

starosta splněno  

 MAS Říčany - schůzka Starosta   

 Zápisy údajů územní komunikace Říčany vs. OÚ 
Babice 

starosta   

 Základní body k regulaci vyřizování stavební 
pošty 

Heřmanský   

 Sdílený adresář pro umisťování podkladů pro ZO Chadraba   

 Sociální pohřeb Hrodková   

 Vánoční setkání Kloubová   

 Vyjádření ke kauze Černá hora – přístupová 
cesta 

starosta   

 Prověření zahrnutí vláčku a sekačky do dotace 
MŠ 

starosta Splněno  

 

Mašinka ano, způsobilý 
výdaj, sekačka ne, 
nezpůsobilý výdaj. 
Zahrnutí do bankovní 
dotace bude ještě 
prověřeno pí. 
Novákovou. 

 Ověření stavby č.j. 748/14 na pozemku 235/44 
– podezření na černou stavbu 

Starosta splněno  

 Inventarizace obecního majetku M. Havlová 01-2015  

 Podklady pro návrh rozpočtu Starosta 

Jednotlivé 
výbory 

22.12.14  

 Kontrola majektu MŠ Babice I.Košťálová 20.12. 2014  

 Možnosti dotačních titulů v oblasti BIO a jiného 
zpracování odpadů 

D. Kufner 01-2015  

 Podklady pro vyhlášení konkurzu na ředitele-
ředitelku MŠ 

L. 
Hrodková 

22.12.14  

 Ořez poškozených stromů na fotbalovém hřišti P. 
Rathouský 

Dle počasí  

 Úprava vyhlášky č. 1-2008 – stanovení ceny za 
svoz komunálního odpadu 

starosta 22.12.14  

 Konzultace ohledně nákupu nového modulu 
k informačnímu systému obce 

J. Chadraba 22.12.14  

 zjištění pravidel platebního výměru za 
neplacení odpadu – platební výměry budou 
rozeslány neplatičům za rok 2014. 

starosta 22.12.14  



 prověřením umístění informační cedule o 
dotaci MAS do ulice Ke Hřišti  

starosta 22.12.14  

 

Vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 23:00 hod ukončeno. 

 
V Babicích dne: 15. 12. 2014 

Vyvěšeno dne: 16.12.2014 

David Volenec 

                 starosta 

Ověřovatelé zasedání: Heřmanský Jan, Košťálová Iveta 

Zapsala: Martina Kloubová 


