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Zápis ze zasedání ZO Babice dne 17.2.2014 na Obecním úřadě v Babicích 

zápis č. 4 - začátek v 19:30 hod. 

 

 

Přítomni: Kačírková Iva, Kloubová Martina, Jež Miroslav, Volenec David, Haluza Karel, 

Sladký Daniel, Chadraba Jan, Hušová Hana, Rathouský Pavel 

 

  Starostka konstatovala, že dle prezence je zasedání usnášení schopné. 

 

Omluveni: Gahura Jan, Heřmanský Jan  

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

3) Závěrečné rozpočtové opatření č. 5 

4) Rozhodnutí o zrušení zjednodušeného podlimitního  řízení Výstavba  Mateřské 

školy Babice  

5) Schválení zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele MŠ 

6) Nabídka společnosti pověřené  organizací výběrového řízení  na MŠ 

7) Došlá pošta 

8) Stavební pošta 

9) Informace ze schůzky starostů  z 11.2.2014 týkající se řešení  zvýšení kapacity ZŠ 

Mukařov  (počet dětí  - zápis 5.2., kontejnerová přístavba ZŠ, přístavba zděné ZŠ) 

10) Kontrola úkolů 

11) Odměny neuvolněných Zastupitelů obcí 

12) Kontrola úkolů 

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

 

Program schválen 9 hlasy ZO. 

 

   

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

  Zápis schválen. 

 

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu 

Navrženi: Daniel Sladký, Pavel Rathouský 

Zapisovatel: Kloubová Martina 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO  

 

3) rozpočtové opatření 

 

Návrh usnesení č. 1/4/2014: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5, tj. závěrečné 

rozpočtové opatření ze dne 25.12. 2013 

Hlasování: návrh usnesení č. 1/4/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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4) Rozhodnutí o zrušení zjednodušeného podlimitního  řízení Výstavba  Mateřské školy 

Babice 

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla starostka o zrušení výběrového řízení. 

 

5) Schválení zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele MŠ 

Zastupitelstvo se dohodlo na novém znění zadávací dokumentace. 

 

 

6) Nabídka společnosti pověřené na organizaci výběrového řízení na mateřskou školu 

 

 

7) Došlá pošta 

Č. j. 7014 Potvrzení o převzetí žádosti na MAS Říčansko 

Pí. starostka odevzdala žádost obce Babice na revitalizaci návsi k MAS Říčansko. Obhajoba 

žádosti bude 22.2. od 8,50 do 9,00.  

Č. j. 69/14 Ceny bio odpadu – svoz každý týden – nabídka firmy Vykysal  

120 l – 1500 Kč 

240 l – 2000 Kč 

Paní Hušová zjistí podrobnosti a ověří cenu. 

Č. j. 68/14 Informace ohledně otevření kompostárny Struhařova 

Pí. starostka zjistí možnosti využití kompostárny – jaké varianty služeb jsou možné. 

Č. j. 66/14 Doplnění žádosti ROP 

Žádost byla doplněna a bude odeslána 18.2.. 

Č .j. 5814 Odměny za výkresy na grant 

Odměny byly rozdány na dětském karnevalu. 

Č. j. 54/14 Vítání občánků 

 

Č.j 53/13 hlavní finanční zpráva za rok 2013 

Vypracoval finanční výbor. Byla odevzdána na Min. financí. 

Návrh usnesení č. 4/4/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje využití částky cca 5 000 Kč 

na pokrytí nákladů spojených s touto akcí. 

Hlasování: návrh usnesení č. 4/4/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 3/4/2014: Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Accon, která 

bude pověřena organizací výběrového řízení na výstavbu mš. Cena 35 000 Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 3/4/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č. 2/4/2014: Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci na 

vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Mateřská škola Babice. Zadávací 

řízení začíná běžet 18.2. 2014, otevírání obálek  proběhne 6. 3. 2014 na OÚ. 

Hlasování: návrh usnesení č. 2/4/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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Č.j 65/13 koordinace mš 

Zaregistrujeme doménu msbabice.cz 

Další aktivity předloží pí. Šuranská zastupitelstvu a to je posoudí. 

Pí. Šuranská se bude účastnit zastupitelstva 1x cca 3 zasedání pro konzultaci o dalším 

postupu. 

M. Kloubová bude vést evidenci o postupu. 

Předložení žádosti o prominutí řádného termínu zápisu do rejstříku škol a školského zařízení 

– předpokládané otevření MŠ 1.11. 2014. Žádost podá obec, tato žádost umožní realizaci 

zápisu jakmile bude mateřská škola zapsaná do Školského rejstříku a Obchodního rejstříku. 

 

Žádost SDH Babice 

SDH podalo žádost o financování Programu o dílčí zprávě o zásahu ve výši cca 990 Kč. 

A dále koupi svolávacího zařízení pro hasiče ve výši cca 1800 Kč – počkáme na zkušenosti 

s fungováním. 

 

8) Stavební pošta 

Č. j. 51/14 Stavební odbor Říčany – souhlas se změnou užívání stavby - z chaty na RD č. 

095, Starobabická 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 63/14 St. Odbor Říčany – výzva k účasti na prohlídce u pí. Králíkové 21.2. 2014  9,30 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Č. j. 64/14 Dotaz na pozemek 226/17 – je vhodný ke stavbě RD? 

Je zde dopravní omezení pro vozy max. 3,5t a dále se stavitel musí řídit dle platného 

územního plánu. 

Č. j. 67/14 ELMOS Czech – zhotovení věcného břemene 

Jedná se o začlenění pozemku obce 84/33 do smlouvy č. IP-12-6005534/VB1. Obec dostane 

k dispozici návrh smlouvy. ZO bere na vědomí. 

Odměny neuvolněných zastupitelů a členů komisí  

 

 

9) Info ze schůzky starostů – situace ZŠ Mukařov 

 

 

Návrh usnesení č. 6/4/2014: ZO se usneslo, že nesouhlasí s Průběhem přijímacího 

řízení do 1. ročníků ZŠ Mukařov pro školní rok 2014-2015 a rozhodnutím pí. ředitelky 

J. Novotné. ZO požaduje plnění podmínek Dohody o vytvoření společného školského 

obvodu spádové školy ze dne 2. 4. 2009 a umístění počtu dětí dle článku I této smlouvy. 

ZO pověřuje starostku obce odesláním zápisu zastupitelstvu obce Mukařov. 

Hlasování: návrh usnesení č. 6/4/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 

Návrh usnesení č.5/4/2014: ZO schvaluje navýšení odměny pro předsedy komisí a 

členy komisí – členy zastupitelstva o 300 Kč a dále pro  členy komisí, kteří nejsou členy 

 ZO odměnu ve výši 300 Kč. 

Hlasování: návrh usnesení č. 5/4/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 
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10) Spolufinancování kontejnerové přístavby 

  

 

11) Kontrola úkolů 

 

Zadáno Úkol Komu Vyřešit do 

 Starý obecní traktor – obec nabídne na portálu Aukro- 

nabídnuto. 

Starostka 17.2.2014 

 Dále bude požádáno v rámci dotace Oranžový přechod o 

vybudování osvětleného přechodu na ulici Starobabická u 

MŠ. 

Kloubová 3.3.2014 

 V rámci titulu Stromy pro rok 2014 bude požádáno o 

výsadbu aleje u hřiště – topoly. 

Kloubová 3.3.2014 

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

fáze 1 

Kloubová hotovo 

 Kultura – podpora obnovy a rozvoje venkova – 

rekonstrukce kapličky u ZEA Světice. 

Heřmanský 3.3.2014 

20.1.2013 Vyvěsit na web obce - nová kronikářka starostka hotovo 

 - Správce hřiště starostka 17.2.2014 

 

12) Termín příštího zasedání 

Příští zasedání ZO proběhne 3.3.2014 od 19:30 na Obecním úřadě v Babicích. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 22:15 hodin 

ukončeno. 

 

 

 

V Babicích dne: 17. 2. 2014 

Vyvěšeno dne:  24. 2. 2014 

 

 

 

                                                                                                                        Kačírková Iva                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             starosta    

 

 

Ověřovatelé zasedání:  Daniel Sladký, Pavel Rathouský 

Zapsal:    Martina Kloubová 

Návrh usnesení č. 7/4/2014: ZO souhlasí se spolufinancováním další kontejnerové 

přístavby za podmínek, že se obec Babice stane spoluzřizovatelem ZŠ Mukařov a že 

dohodnutá procentuální finanční spoluúčast bude odpovídat procentuálnímu počtu 

přijatých žáků. 

Hlasování: návrh usnesení č. 7/4/2014 byl přijat 9 hlasy ZO. 


