
Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne  30.3.2015 v 19:30 na OÚ Babice 

Zápis č. 5 

Přítomni:  

Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Volenec David, Heřmanský Jan, Kufner 

Daniel, Košťálová Iveta, Chadraba Jan 

Omluveni: Havlová Marcela, Jež Miroslav 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

 

Program: 

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

3) Došlá pošta  

4) Pronájem 1. Patra bývalé školy 

5) Návrh financí do hřiště  

6) Cenové nabídky na úpravy kontejnerových stání 

7) Zázemí technických služeb / deponie 

8) Vyhodnocení připomínek k posílení linky č. 364  

9) Inventarizace – finální zpráva  

10) Stavební pošta 

11) Ostatní 

 

Souhlasí 9 členů ZO.  

 

1. Schválení zápisu z minulého zasedání 

Hlasování: zápis schválen 8 hlasy ZO, 1 se zdržel.  

 

2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Navrženi: M. Kloubová a D. Kufner 

Zapisovatel: Marks Marcela 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO 

 



3. Došlá pošta  

 Žádost o navýšení částky do rozpočtu MŠ od obce 

Odloženo na příští ZO, paní ředitelka MŠ a účetní MŠ budou pozvány k účasti na zasedání a zdůvodnění 
jednotlivých položek v rozpočtu.   

Zároveň paní ředitelka sdělí cenu pronájmu prostor MŠ dle nové kalkulace.  

Dále budou ověřeny odpisy za loňský rok, zda jsou na účtu a složení pracovních úvazků dle ROP.  

M. Kloubová jako člen projektového týmu požaduje, aby všechny změny, které mohou ovlivnit čerpání 
dotace byly písemně potvrzeny ROP. Konkrétně se jedná o změny pracovních úvazků, jelikož byly přesně 
definovány v žádosti o dotaci na školku.  

Starosta přislíbil zaslání finální verze žádosti. 

 

 Nákup modulu pro vyhlášení poplachu sirénou 

Návrh usnesení č. 1/5/2015: ZO souhlasí s nákupem modulu pro vyhlášení poplachu sirénou.  

Hlasování pro návrh usnesení č. 1/5/2015: 8 hlasů pro. 1 člen ZO v době hlasování nepřítomen.  

 Obecně prospěšné práce 

ZO souhlasí s počtem 210 hod obecně prospěšných prací pro přiděleného pracovníka. 

 Nákup jednorázových známek přímo od spol. ASA  

Bude řešeno se společností ASA, neb došlo z jejich strany k dvojímu prodeji odvozu odpadu – jak obci, tak 
občanovi, který si přímo od ASA koupil jednorázové známky. Občan bude o výsledku vyrozuměn.  

 Modernizace veřejného osvětlení 

ZO posoudilo nabídku na modernizaci VO od firmy Siemens. Starosta zajistí ještě další konkurenční 
nabídku. 

 

4. Pronájem 1. patra bývalé školy  

Návrh usnesení č. 2/5/2015: ZO souhlasí s pronájmem místnosti o výměru 54 m2 v 1. patře budovy č.p. 76 

v ul. Ke Skále spolku Babický drak k provozování služeb v oblasti volnočasových aktivit pro co největší okruh 

občanů obce s finančním příspěvkem na opravu prostor ze strany nájemce na dobu 10 let.   

Hlasování pro návrh usnesení č. 2/5/2015: 9 hlasů pro. 

Pan starosta poptá firmy na stavební úpravy a zároveň stavební dozor nad projektem společně i pro 
rekonstrukci sociálních zařízení.  

Návrh p. Ježe na seznam prací vedoucích ke zprovoznění prostor ZO přijalo a bude sloužit jako poklad 
k zadávací dokumentaci. 

M.Kloub zašle výměru místností, které budou předmětem stavebních úprav. 

 



5. Návrh financí do údržby hřiště  

Návrh usnesení č. 3/5/2015: ZO souhlasí s investicí do údržby hřiště sportovního areálu v Babicích pro  

rok 2015 ve výši 133 400,- Kč.    

Hlasování pro návrh usnesení č. 3/5/2015: 6 hlasů pro, 3 se zdrželi. 

 

6. Cenové nabídky na úpravy kontejnerových stání  

Vzhledem k nedostatečnému množství dodavatelských nabídek na realizaci budou znovu poptáni další 
dodavatelé. 

J. Heřmanský požaduje vytvoření zadávací dokumentace. 

 

7. Zázemí technických služeb / deponie 

Výbor životního prostředí zajistí další potřebné náklady na otevření deponie (vedle pořízení nových vrat). 

 

8. Vyhodnocení připomínek k posílení linky 364 

S výsledky připomínek občanů k navrhovanému posílení autobusové linky 364 proběhlo jednání starosty 

Babice a Doubku s referentkou technické správy Říčan p. Kůsovou, která tento Říčanský návrh 

administrovala. Zúčastněné strany se shodly na vhodnosti prodloužení navrhovaných spojů až do Doubku a 

z jednání vyplynulo, že pokud by za navržených podmínek Říčany tento návrh akceptovali, Babice i Doubek 

by se na něm podíleli.  

Zároveň ale navrhujeme řešení vycházející z připomínek občanů, a to: 

Neposilovat l. 364, ale změnit její trasu tak, aby zastavovala u nádraží a u nemocnice a dále se po 

Černokostelecké vracela na svou nynější trasu. Tím bude prospěšnější jak obyvatelům přilehlých vesnic, 

kteří žádají spoj na vlak, tak občanům Říčan, kteří ji mohou použít pro dopravu v rámci Říčan. 

Posílení bychom naopak navrhovali na l. 428, která také nabízí spojení k vlakovému nádraží, ale druhou 

stranou přes Mukařov, kde by byl navíc možný přestup na linky směřující na Jižní město a trasu metra C, 

což také občané žádají. 

Tento podnět bude starosta dále iniciovat skrz Dopravní odbor v Říčanech, nebo společně s Doubkem 

přímo u ROPID. 

 

9. Inventarizace – finální zpráva 

Vzhledem k nepřítomnosti pí. Havlové na ZO odloženo na příští zasedání. 

 

10. Stavební pošta 

 Č.j. 67/15 – Přístavba chaty parc.č. 235/5 a 235/6  



Vzhledem k prodloužení stavebního povolení ZO nemá námitek. 

 Č.j. OUB/0119/2015 – Žádost o vyjádření k plánované stavbě RD na parc.č. 84/159 

Za dodržení územního plánu obce Babice a stavebního zákona nemá ZO námitek. Přístup na parcelu je 

nutno vyřešit s majitelem přilehlé komunikace. 

 Č.j. OUB/0118/2015 – Dotaz na pozemek parc.č. 238/108 

Výše uvedený pozemek je určen k výstavbě RD. 

 Č.j. OUB/0106/2015 – Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu  

Souhlas obce bude doplněn. 

 Č.j. OUB/0125/2015 – žádost o souhlas s výstavbou RD – parc. č. 84/118 

ZO souhlasí s výstavbou dle předložené projektové dokumentace s výhradou k typu plotu na rohu ulic 

Sportovní/Topolová. Dále je zapotřebí sepsat na úřadě plánovací smlouvu s příspěvkem 50 tis. Kč na 

dostavbu komunikace.   

 Č.j. OUB/0109/2015 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – parc. Č. 226/17 

ZO bere na vědomí 

 Č.j. 54/15 – kolaudační souhlas – obnova a výstavba chodníků v Babicích 

ZO bere na vědomí 

 Č.j. OUB/0101/2015 – oznámení zahájení společného řízení – stavba RD – parc. č. 235/39 a 235/53 

ZO bere na vědomí 

 Č.j. OUB/0099/2015 – rozhodnutí – změna stavby – prodloužení lhůty - parc. č. 84/33 

ZO bere na vědomí 

 Č.j. OUB/0096/2015 – územní rozhodnutí – vrtaná studna – parc. č. 89/8 

ZO bere na vědomí 

 

11. Ostatní 

 Pasportizace obce 

Byl vypracován první návrh pasportu komunikací, který bude zaslán k posouzení odboru dopravy 
v Říčanech a Policii ČR.  

 Garáž pro zásahové vozidlo 

Starosta podal žádost o stavební povolení na Stavebním úřadu v Říčanech. Zahájení prací na garáži by mělo 
začít v sobotu 2.4.2015. Zároveň probíhají práce na žádosti o dotaci na tento projekt.  

 Přechod pro chodce a retardér na Starobabické mezi zastávkami U Hřiště 



Dle vyjádření dopravního odboru v Říčanech není vzhledem k novému zákonu možno na silnici III. třídy 
umístit retardér.  Projekt na přechod pro chodce se tedy upraví na verzi bez zvýšeného prahu a vybere se 
možnost jiného zajištění zpomalení před přechodem. Poté bude přechod zrealizován.  

 Návrh na aktualizaci obecního webu  

Starosta poptá další dodavatele na aktualizaci a správu webu obce Babice.  

 Aktualizace orientačního plánu obce 

Nové objekty byly zakresleny do stávajícího plánu, který bude následně převeden do digitální formy. Poté 
budou jednotlivé oblasti před samotným vytištěním znovu překontrolovány. 

 Termín jarní úklidové brigády 

Termín bude vyhlášen na 18.4.2015. Na brigádě se budou organizačně podílet studenti Open Gate.  

 Zmlazovací řez třešní na Hujaře 

Zmlazovací řez třešní na Hujaře bude proveden v květu stromů odborným zahradníkem.  

 Žádost o schůzku kontrolního výboru 

M. Kloubová požádala o schůzku kontrolního výboru. Vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti vedoucího 
kontrolního výboru p. Košťálové, bude schůzka realizována cca za 7 týdnů. 

 

 

Vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:50 hod ukončeno. 

V Babicích dne: 30.3.2015 
Vyvěšeno dne:                                                                                    

 
Ověřovatelé zasedání: M. Kloubová, D. Kufner                                                                     David Volenec      

Zapsala: Marcela Marks           starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚKOLY: 

29.9.2014 Instalace dopravních značek: Za 

Zrcadlem/Starobabická  

Původní ZO probíhá Firma 3K značky 

obdržela žádosti, 

povolení policie i 

situační plánek. 

10.11.2014 Zničené retardéry v ul. Ke Skále ZO Řeší technická 

komise 

 

26.11.2014 Zrcadlo Matějkova/Starobabická Starosta probíhá Již povoleno, probíhá 

výroba a instalace 

 Osázení památníku – zrušeno, co věnec??? ZO    

 Vyjádření ke kauze Černá hora – přístupová 

cesta 

starosta Probíhá Starosta pozve na 

jednání majitele 

přístupové cesty 

8.12.2014 Inventarizace obecního majetku M. Havlová 01-2015  

22.12.2014 Zjištění plánované spoluúčasti p. Kostky na 

financování komunikace 

Stavební výbor   

26.1.2015 Zajištění dokumentace pro ohrazení 

kontejnerů na tříděný odpad 

starosta probíhá  

 Nepořádek v lese za Hujarou + Černá hora – 

kalkulace na odvoz odpadu a výstražná cedule 

Starosta probíhá  

 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol Havlová Hotovo Čeká se na vyjádření 

finanční hloubkové 

kontroly a následné 

úplné uzavření 

 Rekonstrukce laviček a stolů z hřiště – p. 

Boček 

Kufner   

 Ochranné sítě na hřišti  Kufner   

16.2.2015 Dopravní značení K Lesu starosta probíhá  

 Projekty na dokončení ulic Honzíkova, 

Kruhová 

Starosta probíhá  

 Odstranění pařezu z chodníku starosta probíhá  

 Možnosti spolupráce s Besip pro zajištění 

vyšší bezpečnosti v obci 

Kloubová probíhá  

 Deponie – jednání o pronájmu s pí. Sýkorovou Starosta probíhá  



9.3.2015 Dotace na zabezpečení MŠ Marks Hotovo, 

podána 

 

 Věcné břemeno ČEZ – nový posudek Starosta   

 Přechod, retardér na Starobabické a častější 

dopravní kontroly Policie 

starosta probíhá  

 Vrata do deponie – zjistit možnosti zajištění 

tak, aby se neinvestovalo do soukr. majetku 

Starosta probíhá  

 Sepsání pracovní náplně správce IT  Hrodková / 

Chadraba 

  

 Orgán pro finanční audit / hloubkovou 

kontrolu do MŠ 

Havlová   

 Pravidla pro pronájem tělocvičny v budově 

bývalé školy ziskovým organizacím a 

jednotlivcům 

Havlová   

 Najít rozpočet k bezpečnostní úpravě děts 

hřiště na návsi 

starosta   

30.3.2015 Odstranění sprostého obrázku z tabule v 

lesoparku 

Jarní brigáda   

 Rozpočet MŠ, cena za pronájem MŠ, odpisy, 

úvazky ROP 

Marks/Petrová   

 Nákup jednorázových známek od ASA – dvojí 

prodej 

starosta   

 Modernizace VO – poptání dalších firem Starosta   

 Pasportizace starosta probíhá Nyní k posouzení u p. 

Heřmanského 

 Rekonstrukce klubovny a WC – poptání 

stavebních nabídek a stav dozoru 

Marks   

 Úprava kontejnerových stání – více 

dodavatelských nabídek 

Starosta   

 Náklady na otevření deponie (mimo nová 

vrata) 

Kufner   

 Aktualizace webu obce – poptání dalších 

programátorů a grafiků 

Starosta   

 Zmlazovací řez třešní na Hujaře, výsadba  Košťálová Až pokvetou  



 Frézování pařezů na fotbalovém hřišti Marks   

 Posuny bus sloupků na návsi a značky u Karla 

 

Marks   

 

 

 

 


