
Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne  24.8.2015 v 19:30 na OÚ Babice 

Zápis č. 12 

 

Přítomni:  

Haluza Karel, Marks Marcela, Šebková Helena, Chadraba Jan, Jež Miroslav, Kloubová Martina, Vrábelová 

Kateřina, Heřmanský Jan, Rathouský Pavel 

Omluveni: Kufner Daniel, Havlová Marcela 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

 

Program:  

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 
3) Rozpočtové opatření č. 1 
4) MŠ 
5) Územní plán obce – vyhodnocení dodavatelských nabídek 
6) Nové OZV vyhlášky o místním poplatku a shromažďování odpadů 
7) Stará škola – budova v ul. Ke Skále 76 
8) SDH 
9) Plánovací smlouva – RD 6 
10) Došlá pošta       
11) Stavební pošta 
12) Ostatní 

Souhlasí 9 členů ZO.  

 

1. Schválení zápisu ze  zasedání, uskutečněného dne 27.7.2015 

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis schválen 9 hlasy ZO  

V minulém zápise nebyla číslovaná usnesení  v textu, od tohoto zápisu budou opět číslována.  

2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Navrženi:  P. Rathouský, M. Jež 
Zapisovatel: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO 

 

3. Rozpočtové opatření č.1/2015 

Návrh usnesení č. 1/12/2015:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015, viz příloha 1. Hlasování:  9 pro – usnesení bylo přijato. 

 

 



4. MŠ 

a) Starosta informoval o rezignaci ředitelky MŠ a pověření dočasné ředitelky do doby uskutečnění řádného 

konkurzního řízení 

b) Konkurzní řízení na ředitele/ku MŠ Dráček 

o Vyhlášení  - ZO souhlasí s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ Dráček, Babice.  
 

o Volba konkurzní komise 

Návrh usnesení č. 2/12/2015: 
ZO Babice volí konkurzní komisi pro jmenování do funkce ředitele/ky MŠ Babice ve složení: 
 
Tajemník komise: Lucie Hrodková 
2 členové určeni zřizovatelem: Karel Stehno a Marcela Marks 
Člen určený ředitelem Krajského úřadu: Mgr. Eva Holubová 
Odborník v obl. organizace řízení školství: Pavla Čechová 
Pedagogický pracovník příslušné školky: Lucie Krátká  
Člen určený Českou školní inspekcí: Mgr. Daniela Hradecká 
 
Hlasování:  9 pro – usnesení bylo přijato.  

o Volba předsedy konkurzní komise 

Návrh usnesení č. 3/12/2015:  

ZO Babice volí předsedu konkurzní komise pro jmenování do funkce ředitele/ky MŠ Babice. 

Návrh: Marcela Marks 
Hlasování:  9 pro – usnesení bylo přijato. 

c) hřiště MŠ pro veřejnost – otevření bude odloženo do doby nástupu jmenované ředitele/ky MŠ (vítěze 

konkurzního řízení) 

 
5. Územní plán obce – vyhodnocení dodavatelských nabídek 

Starosta obdržel následující nabídky: 

p. Kaplan 423 500,- Kč s DPH 
pí. Nováková – 425 000,- s DPH 
p. Pospíšil – 476 740,- Kč s DPH 

Všichni dodavatelé budou poptáni na oponenturu (kritické zhodnocení) současného územního plánu a 
prezentaci zásadních bodů, na které by se nejvíce soustředili a jejich doporučení. Na základě těchto prezentací, 
které proběhnou postupně na ZO, bude vybrán finální zpracovatel.  

 

6. Nové OZV vyhlášky o místním poplatku a shromažďování odpadů  

Vzhledem k množství připomínek bude finální verze zpracována právníkem a schválena na dalším ZO. 
Připomínky zastupitelé pošlou emailem do 30.8.2015. 

 

7. Stará škola – budova v ul. Ke Skále 76 

Starosta informoval o proběhlé rekonstrukci střechy nad sociálkami.  



Současně probíhá vypracování statického posudku na celou budovu specializovanou firmou. 
Předání klubovny spolku Babický drak o užívání proběhne oproti předávacímu protokolu včetně klíčů ve středu 
26.9.2015 v 19:30.   

 

8. SDH 

Při zásazích během vlny extrémních veder se ukázalo nedostatečné vybavení výjezdové jednotky.  
Velitel výjezdové jednotky požádal o dovybavení: 
2 ks těžkého zásahového obleku 
1 ks radiostanice vozidlová 
1 ks radiostanice kapesní 
1 ks mikroreproduktor 
 

Návrh usnesení č. 4/12/2015: 
ZO souhlasí s poskytnutím finančních prostředků výjezdové jednotce na dovybavení potřebnou technikou a 
materiálem. Hlasování: 9 pro – usnesení bylo přijato.  

 
 

9. Plánovací smlouva – RD 6 

Do smlouvy byly zaneseny požadavky zastupitelů obce a odeslány k doplnění firmě Vintex. 
 

10. Došlá pošta 

a) Žádost SDH o pronájem zasedací místnosti v Hasičském domě 29.8.2015 
ZO souhlasí 

b) Žádost o umístění pojízdné prodejny maso/uzeniny v obci 
ZO souhlasí, v místě na návsi u památníku, zábor bude zpoplatněn platným ceníkem místní vyhlášky.  

c) Planetární stezka 
ZO souhlasí se záměrem vybudování cyklostezky mezi Babicemi a Mukařovem jako základu pro 
budoucí planetární stezku.  

Návrh usnesení č. 5/12/2015 
ZO schvaluje záměr vybudovat cyklostezku pro dopravu za prací a službami v rámci budování Babické planetární 
stezky. Hlasování: 9 pro – usnesení bylo přijato. 

 

11. Stavební pošta 

a) č.j. OUB/0292/2015 – rozhodnutí o umístění stavby – RD vč. přípojek inž sítí – p.č. 84/162 
ZO bere na vědomí. 

b) č.j. OUB/0305/2015 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 238/109 
ZO bere na vědomí. 

c) č.j. OUB/0306/2015 – společný souzhlas – RD vč přípojek inž sítí – p.č. 235/54 a 235/41 
ZO bere na vědomí. 

d) č.j. OUB/0307/2015 – územní rozhodutí – vrtaná studna – p.č. 95/40 
ZO bere na vědomí. 

e) č.j. OUB/0380/2015 – žádost o povolení ke stavbě zahradního domku – p.č. 93/2 
ZO souhlasí. 



f) č.j. OUB/0308/2015 – žádost o povolení ke stavbě pergoly – p.č. 280/42 
ZO souhlasí. 

g) č.j. OUB/0375/2015 – výzva k účasti na kontrolní prohlídce – poškozený plot mezi pozemky 
p.č. 270 a st.p. 49 
ZO bere na vědomí. 

 

12. Ostatní  

a) Pasportizace obce 
Je zpracována a připravena k postoupení dalším orgánům.  

b) Kronika 2014 
ZO s finální podobou souhlasí a může být vytištěna a zařazena do archivu. 

c) Drtič větví 
Obecní úřad zakoupil zaměstnancům údržby drtič větví.  

d) Nový web obce 
Byly zahájeny práce na novém webu obce.  

e) Maha vs. Obec 
Starosta informoval o zahájení pokračování řízení, nyní běží lhůta pro vyjádření všech stran. 

f) Ochranná síť na hřišti 
Starosta informoval o instalaci nových tyčí a ochranných sítí na sportovním hřišti.  

g) Tříděný odpad smlouva živnostník 
Cena bude stanovena třemi vývozy popelnic tříděného odpadu (papír, plast, sklo). Starosta nechá 
připravit smlouvu.   

h) Finanční kontrola z kraje 1.9.2015 
Starosta informoval o plánované finanční kontrole.  

i) Info o došlé dotaci na stavbu MŠ  
Starosta nechá prověřit pravidla publicity a jejich dodržení.  
Starosta zjistí podmínky předčasného splacení úvěru na výstavbu kanalizace. 
Do příštího zasedání dají zastupitelé návrh na využití finančních prostředků z obdržené dotace.  

Návrh usnesení č. 6/12/2015: 
ZO souhlasí s dočasným převedením finančních prostředků z obdržené dotace na výstavbu MŠ na spořící účet 
obce. Hlasování: 9 pro – usnesení bylo přijato. 

j) Sběrný dvůr – dotace, výběrko na PD a studii 
P. Heřmanský informoval o existující PD na zázemí technické čety. Starosta ji vyhledá a bude 
posouzena na dalším ZO. 

 
k) Opravy veřejného osvětlení 

Vzhledem k nedávnému pádu sloupu VO byly vyměněny všechny nevyhovující sloupy VO na obecních 
pozemcích.  

 
l) Ztráta za platby kartami – poplatky 

ZO souhlasí, aby poplatky spojené s platbou platebními kartami na pokladně OÚ hradila obec.  
 

 



m) Schůzka kontrolního výboru 
Středa 26.8.2015 ve 20 hod. 

 
Vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:45 hod. ukončeno. 
Předpokládané datum dalšího ZO - 14.9.2015. 

 

 

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.12 

konaného dne 24.8.2015 

 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 9 přítomných 

 

SCHVALUJE: 

 1/12/2015 - ZOB schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015, viz příloha 1.  

 2/12/2015 – ZOB volí konkurzní komisi pro jmenování do funkce ředitele/ky MŠ Babice ve složení: 
o Tajemník komise: Lucie Hrodková 
o 2 členové určeni zřizovatelem: JUDr. Karel Stehno a Ing. Marcela Marks 
o Člen určený ředitelem Krajského úřadu: Mgr. Eva Holubová 
o Odborník v obl. organizace řízení školství: Pavla Čechová 
o Pedagogický pracovník příslušné školky: Lucie Krátká  
o Člen určený Českou školní inspekcí: Mgr. Daniela Hradecká 

 3/12/2015 - ZOB volí předsedu konkurzní komise pro jmenování do funkce ředitele/ky MŠ Babice 

– Marcelu Marks. 

 4/12/2015 – ZOB souhlasí s poskytnutím finančních prostředků výjezdové jednotce na dovybavení 
potřebnou technikou a materiálem. 

 5/12/5015 – ZOB schvaluje záměr vybudovat cyklostezku pro dopravu za prací a službami v rámci 
budování Babické planetární stezky. 

 6/12/2015 – ZOB souhlasí s dočasným převedením finančních prostředků z obdržené dotace na 
výstavbu MŠ na spořící účet obce.   

 

 

V Babicích dne: 24.8.2015 

Vyvěšeno dne:  2.9.2015                                                                                  

 
Ověřovatelé zasedání:  P. Rathouský, M. Jež 

Zapsala: Marcela Marks 

     

Jan Chadraba     

      starosta obce 


