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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 3.2.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 3 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

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

Volenec David, Haluza Karel, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Hušová Hana 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Omluveni: Rathouský Pavel 

 

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Představení paní ředitelky MŠ Babice 

4) Dohoda o provedení práce – Vejpustek Leoš RNDr. - dětské hřiště u MŠ 

5) Mandátní Smlouva IT služby 

6) Závěrečné rozpočtové opatření č.5 

7) Došlá pošta 

8) Stavební pošta 

9) Informace o výběrovém řízení konaném 28.1.2014 - Mateřská škola Babice 

10) Dotace - dětské hřiště u MŠ, oživení návsi - podklady k dotacím 

11) Úprava kanceláře – pracoviště administrativního pracovníka, bezpečnostní přepážka 

atd. 

12) Kontrola úkolů 

13) Návrh a jmenování členů hodnotící komise na výběrové řízení akce MŠ 

 

Program schválen 10 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Jež Miroslav, Volenec David 

Zapisovatel: Gahura Jan 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  

 

3) Představení paní ředitelky MŠ Babice 

Pí. Šuranská se zastupitelstvu představila a uvedla první nutné kroky v rámci přípravy 

otevření MŠ. Vzhledem k prodlužujícímu se termínu otevření školky zastupitelstvo probíralo 

možnosti otevřít zápis s tím, že by se školka otevřela v listopadu nebo prosinci. 

Pí. Šuranská zjistí, za jakých podmínek je třeba vypsat zápis do školky a zda je možné 
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školku otevřít o něco později. 

4) Dohoda o provedení práce – Vejpustek Leoš RNDr. - dětské hřiště u MŠ 

Agentura zpracovávající žádost o grant na dětské hřiště zaslala návrh smlouvy. 

Zastupitelstvo se dohodlo podmínit podpis dohody o provedení práce získáním dotace na 

výstavbu hřiště u MŠ. 

5) Mandátní Smlouva IT služby 

 

6) Závěrečné rozpočtové opatření č. 5 

Zastupitelstvo se dohodlo odložit schválení na příští zasedání. 

7) Došlá pošta 

Č. j. 45/14 Vítací cedule 

Žádost o vytipování vhodných míst pro umístění vítacích cedulí. Zastupitelstvo neshledává 

velkou užitečnost v umístění takto velkých billboardů. 

Č. j. 44/14 Nadace ČEZ – výsledek žádosti o dotaci 

Žádost o dotaci bohužel nebyla schválena. 

Č. j. 42/14 Přehled o gratulacích seniorům 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Č. j. 35/14 Rozhodnutí o neposkytnutí fin. příspěvku od Krajského úřadu Středočeského kraje 

na hospodaření v lesích 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Č. j. 59/14 Žádost o zápis do kroniky – zápis nejstarší obyvatelky do kroniky 

Dle platných zákonů je toto možné a údaj bude uveden v obecní kronice. 

Č. j. 40/14 Právní rozklad k vydržení pozemků ve vlastnictví obce 

Doporučení je dotčené pozemky prodat za cenu znaleckého posudku. Další možností je 

pozemky za přiměřenou cenu dlouhodobě pronajmout. 

Č. j. 46/14 Žádost o úklid a opravu mostku v ulici Matějkova 

Úklid bude zařazen do jarní úklidové brigády. Starostka poptá opravu zábradlí. 

Žádost o výstavbu chodníku podél komunikace na Březí 

Jak už bylo uvedeno dříve v zápisech, s výstavbou je třeba počkat na případnou dotaci. 

Č. j. 43/14 Žádost o pronájem místnosti v obecní budově č. p. 76 – Babický Drak 

Zastupitelstvo nemá námitky. Bude vyvěšen záměr. 

Návrh usnesení č. 1/3/2014: Zastupitelstvo se dohodlo změnit ve smlouvě způsob 

odměny na měsíční paušál ve výši 2000,- Kč. Zastupitelstvo se smlouvou souhlasí. 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/3/2014 byl přijat 10 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/3/2014: Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 400,- Kč ročně všem 

občanům obce starším 70ti let. Dále pak vždy při 70., 75., 80. atd. narozeninách věcný 

dárek v hodnotě do 100,- Kč a gratulace. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/3/2014 byl přijat 10 hlasy ZO. 



3 

 

 

8) Stavební pošta 

Č. j. 31/14 Kolaudační souhlas s užíváním stavby – přístavba chaty 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 32/14 Rozhodnutí o umístění stavby – parc. č. 238/102 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 34/14 Územní souhlas na oplocení pozemku - parc. č. 74/11, 74/12 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 33/14 Územní souhlas na oplocení pozemku – parc. č. 74/15, 74/16 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 41/14 Návrh na pořízení změny územního plánu – parcela v chatové oblasti 

Obec Babice v současné době neuvažuje o změně územního plánu. 

Č. j. 36/14 Informace o způsobu žádosti o povolení vjezdu vozidel nad 3,5t, žádost o zrušení 

zákazu 

Obec Babice trvá na již dříve sdělených podmínkách. 

Č. j. 47/14 Oznámení o zahájení územního řízení – vrtaná studna parc. č. 235/52 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 50/14 Žádost o souhlas s výstavbou RD – parc. č. 238/107 k. ú. Babice 

Zastupitelstvo obce žádá o doplnění dokumentace. 

9) Informace o výběrovém řízení konaném 28.1.2014 - Mateřská škola Babice 

Byly podány informace o počtu nabídek a výši cen. 

10) Dotace - dětské hřiště u MŠ, oživení návsi - podklady k dotacím 

Starostka předala p. Kloubové podklady k dotacím.  

V rámci žádostí o dotaci na výstavbu MŠ je třeba doložit i počet dětí narozených ročně 

v obci. Údaje ze Statistického úřadu se značně liší od údajů z obecního úřadu. P. Chadraba 

připraví statistiku obyvatel obce pro účely kontroly. Případné nesrovnalosti budou následně 

řešeny se Statistickým úřadem – zajistí p. Hrodková. 

11) Úprava kanceláře – pracoviště administrativního pracovníka, bezpečnostní přepážka 

atd. 

Zastupitelstvo obce se dohodlo probrat konkrétní podobu přepážky na příštím zasedání. 

S potřebou přepážky zastupitelstvo obce souhlasí. 

12) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

 Starý obecní traktor – obec nabídne na portálu Aukro Starostka 17.2.2014 

 Dále bude požádáno v rámci dotace Oranžový přechod o 

vybudování osvětleného přechodu na ulici Starobabická u 

Kloubová 17.2.2014 

Návrh usnesení č. 3/3/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu místnosti 

v budově č. p. 76 pro účely provozování služeb prospěšných pro obyvatele obce. 

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

 V rámci titulu Stromy pro rok 2014 bude požádáno o 

výsadbu aleje u hřiště – topoly. 

Kloubová 17.2.2014 

 V rámci výzvy 1/2014 MAS Říčansko – Oživení návsi – 

fáze 1 

Kloubová 17.2.2014 

 Kultura – podpora obnovy a rozvoje venkova – 

rekonstrukce kapličky u ZEA Světice. 

Heřmanský 17.2.2014 

20.1.2013 Vyvěsit na web obce - nová kronikářka starostka hotovo 

 - Správce hřiště starostka 17.2.2014 

 

13) Návrh a jmenování členů hodnotící komise na výběrové řízení akce MŠ 

 

14) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 17.2.2014 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:   3. 2. 2014 

Vyvěšeno dne:  12. 2. 2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Jež Miroslav, Volenec David 

Zapsal:    Jan Gahura 

Návrh usnesení č. 4/3/2014: Zastupitelstvo obce se dohodlo na teto podobě hodnotící 

komise pro výběrové řízení akce MŠ: 

Členové komise: Holub, Framberk, Heřmanský, Kačírková, Chadraba 

Náhradníci: Sladký (SHS architekti), Volenec 

Komise se sejde ve čtvrtek 6.2 ve 13:00. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/3/2014 byl přijat 10 hlasy ZO. 


