
 

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne  25.05. 2015 v 19:30 na OÚ Babice 

Zápis č. 8 

Přítomni:  

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

Šebková Helena, Chadraba Jan, Havlová Marcela, Jež Miroslav, Vrábelová Kateřina 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

Program:  
1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 
3) Složení slibu nových členů ZO 
4) Volba starosty a určení výkonu funkce  
5) Volba předsedy kontrolního výboru  
6) Došlá pošta 
7) Modernizace veřejného osvětlení v obci 
8) MŠ 

8a - předání nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření MŠ  
8b – audit 

9) Deponie 
10) Dotace na chodníky z fondů SFDI 
11) Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ 
12) Stavební pošta 
13) Ostatní  

Souhlasí 10 členů ZO.  

 

1. Schválení zápisu ze  zasedání, uskutečněného dne 27.04.2015 

Hlasování: zápis schválen 10 hlasy ZO  

 

2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Navrženi: K. Haluza , J. Chadraba 

Zapisovatel: Helena Šebková 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO 

 

3.   Složení slibu nových členů ZO 

Nový člen zastupitelstva, Kateřina Vrábelová, složila dne 25.05.2015 slib nových členů    

zastupitelstva. 

 

4.  Volba starosty a určení výkonu funkce  



Byl předložen návrh na výkon funkce starosty : Jan Chadraba. 

Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO, 2 členové ZO se zdrželi hlasování. 

Jan Chadraba potvrdil přijetí funkce. A bude ji vykonávat jako „ uvolněný starosta“. 

Hlasování: návrh schválen 11 hlasy ZO    

 

5. Volba předsedy kontrolního výboru  

Návrh: Helena Šebková 

Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. 

 

6.  Došlá pošta 

a) č.j. OUB/0136/2015- žádost o držbu pozemku p.č. 81/13 v dobré víře 

Jedná se o pozemek č. 81/13- cca 50 m2  - tzv. „ neúrodná půda“- bude ověřeno v katastru 

nemovitostí kdy byl pozemek převzat obcí, příp. bude majitelem předložen důkaz o způsobu nabytí 

pozemku. Doklad o dědickém řízení, týkající se  pozemku č. 81/12, včetně jeho plochy, bude zaslán 

majitelem na OÚ, včetně příp. dalších souvisejících dokladů. Pozemek bude přeměřen, za účelem 

zjištění, zda není součástí dědictví, včetně pozemku č. 81/13. Bylo ověřeno, že žádné ohrožení 

únikem vody zde nehrozí (provedeno dne 11.05.2015- Karel Haluza a Pavel Rathouský). 

b) č.j. OUB/ 0180/2015- žádost ZŠ Mukařov o sponzorský dar na den dětí   

Návrh usnesení č. 1/8/2015: ZO souhlasí s poskytnutím daru pro ZŠ Mukařov na Den dětí ve výši 5 000,- KČ.  

Hlasování pro návrh usnesení č. 1/8/2015: usnesení schváleno : 11 hlasů pro.  

c) č.j. OUB/0153/2015- žádost ZŠ Nerudova, Říčany o příspěvek 22 773 Kč (obec tam má 3 žáky se 

speciálními potřebami)  

Návrh usnesení č. 2/8/2015: ZO souhlasí s příspěvkem pro ZŠ Nerudova, Říčany, ve výši 22 773 Kč pro  žáky se 

speciálními potřebami. 

Hlasování pro návrh usnesení č. 2/8/2015: usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro. 

d) č.j. OUB/0153/2015- - žádost o zrušení části komunikace ( pozemek č. 95/79) a zrušení určení 

způsobu jejího využití, určeného pasportizací 

Starosta zjistí bližší informace o datu nabytí výše uvedeného pozemku současným majitelem a s tím 

související okolnosti.  

e) č.j. OUB/0175/2015- Žádost o prodloužení lhůty k posekání pozemků č. 84/147 a 95/91 do 

15.06.2015 



Návrh usnesení č. 3/8/2015: ZO souhlasí s prodloužením lhůty na posekání pozemků č. 84/147 a 95/91 do 

15.06.2015 

Hlasování pro návrh usnesení č. 3/8/2015: usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro. 

f) č.j. OUB/ 0174/2015 žádost o schválení povolení pro venkovní posezení a venkovní hudby v hostinci 

„ Na kopečku“, dne  04.07.2015 

ZO nemá námitky a bere na vědomí. 

g) č.j. OUB/0182/2015- žádost o instalaci zpomalovacích prahů v ul. Okružní 

Stavební výbor navštíví občana, který žádost podal, vysvětlí situaci a nadále bude tuto záležitost řešit. 

 

7. Modernizace veřejného osvětlení v obci 

Pí. Marks zjistí cenu za přípravu studie VO v obci a na jejím základě bude tato záležitost dále řešena. 

 

8. Agenda MŠ  

8a - předání nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření MŠ  

K předání hospodaření s majetkem movitým i nemovitým od obce MŠ Dráček je třeba změna, příp. 

doplnění zřizovací listiny. Účetní obce zjistí s právní kanceláří, která zřizovací listinu připravovala, zda 

se majetek musí převádět, či nikoliv.  

8b – audit 

Zaslána nabídka spol. Tantamy v.o.s. na kompletní kontrolu účetnictví, procesů v organizaci, 

finančních toků, včetně cenové nabídky za provedení prací v hodnotě 30 000 Kč. Byly zaslány i 

reference na výše uvedenou spol., které budou prověřeny. 

Návrh usnesení č. 4/8/2015: ZO schvaluje provedení kontroly hospodaření v  MŠ Dráček spol. Tantamy v.o.s., 

v ceně 30 000 Kč, dle předložené nabídky.  

Hlasování pro návrh usnesení č. 4/8/2015: usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 člen se zdržel hlasování. 

 

9. Deponie 

Byly předloženy 2 návrhy na zabezpečení prostoru, oba v přibližně stejné cenové nabídce. 

Vzhledem ke skutečnosti, že deponie se bude nacházet v pronajatém prostoru, budou oba návrhy i 

smlouva o pronájmu předloženy pí. Sýkorové, která zastupuje i ostatní majitele nemovitosti a k ní 

přilehlých pozemků. Pí. Sýkorová poté zajistí dle svého výběru zabezpečení prostoru.  

 



10. Dotace na chodníky z fondů SFDI 

Vzhledem k brzkému termínu odevzdání žádosti o dotaci na chodníky a projektové nepřipravenosti 

obce nelze o dotaci letos v červnu žádat. Starosta nechá vypracovat projekty na části chodníků, které 

v obci chybí, včetně zmapování možností a využije další výzvu na podzim k podání žádosti. 

 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ 

Starosta nechá vypracovat nový posudek pro obec. 

 

12. Stavební pošta 

a) Č.j. OUB/161/2015 – zatrubnění vodního díla na poz p.č. 67/12 

ZO bere na vědomí. 

b) Č.j. OUB/162/2015 – návrh výroku územního rozhodnutí – umístění mukařovské ČOV na poz. p.č. 
193/7 

ZO bere na vědomí. 

c) Č.j. OUB/169/2015 – oznámení zahájení společného řízení – změna stavby RD na poz p.č. 238/24 

ZO bere na vědomí. 

d) Č.j. OUB/170/2015 – oznámení zahájení společného řízení – stavba RD na poz p.č. 238/106, 
238/100 

ZO bere na vědomí. 

e) Č.j. OUB/181/2015 – konzultace před stavbou RD ohledně regulativ obce 

Veškeré dotazy budou zodpovězeny emailem, na jejich základě by měla být dodána PD před stavbou. 

f) Č.j. OUB/183/2015 – společný souhlas se stavbou RD na poz p.č. 84/184 

ZO bere na vědomí. 

g) Č.j. OUB/190/2015 – žádost o stanovisko k návrhu zástavby na poz p.č. 280/36 

ZO nemá námitek. 

h) Č.j. OUB/146/2015 – doplnění podkladů ke stavbě RD na poz p.č. 84/162 

ZO nemá námitek. Obec připraví smlouvu o spolupráci na úhradu 50 000 Kč jako příspěvek na 
dostavbu komunikace. 

i) Č.j. OUB/191/2015 – projekt k ohlášení stavby – přístřešek pro auta na poz p.č. 7/1 

ZO nemá námitek. 

j) Č.j. OUB/184/2015 – přístavba rekreačního objektu na poz p.č.225/14 – souhlas obce jako souseda 



ZO nemá námitek. 

 

13. Ostatní 

a) Nabídka fy ASA na svoz pneumatik v ceně 2 900 Kč 

Ze zákona musí prodejci pneu přijmout staré pneumatiky místo nových v rámci režimu zpětného odběru. 
Nabídka se tedy nepřijímá.  

b) Návrh smlouvy se ZŠ Mukařov o spolufinancování   

Požadavek ZO: zvýšit platnost smlouvy na 30 let. 

c) smlouva o dílo na TDI na rekonstrukci klubovny v budově bývalé školy na návsi 

ZO nemá připomínky. 

d) smlouva o dílo na rekonstrukci klubovny v budově bývalé školy na návsi 

Každá splátka bude provedena do 3 dnů po ukončení prací dle smluveného harmonogramu, na základě 
vystavené faktury se soupisem provedených prací, převodem na účet. 

e) odstranění pařezů u hřiště 

ZO porovnává finanční nákladnost jednotlivých možností  odstranění pařezů, p. Jež zjistí ještě dalšího 
dodavatele.   

f) odstoupení z funkce pí. Kloubové 

Pí. Martina Kloubová se vzdala své funkce předsedkyně ve školském výboru. 

g) nájemní smlouva mezi OÚ Babice a spolkem Babický drak, týkající se pronájmu klubovny v budově bývalé 
školy 

Bude doplněn ceník pronájmu třetím osobám. 

Návrh usnesení č. 5/8/2015: ZO souhlasí se zněním nájemní smlouvy (viz příloha č.1) mezi OÚ a spolkem 

Babický drak.  

Hlasování pro návrh usnesení č. 5/8/2015: usnesení bylo schváleno: 11 hlasů  

Vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 22:30 hod. ukončeno. 

Předpokládaný termín dalšího zasedání ZO: 08.06.2015, 19:30 hod. 

 

V Babicích dne: 25.05.2015 

Vyvěšeno dne: 3.6.2015                                                                                   

 
Ověřovatelé zasedání: Karel Haluza, Jan Chadraba 

Zapsala: Helena Šebková 

         Marcela Marks     
         místostarosta 


