
Výbory a komise nového zastupitelstva obce Babice   

        - přidělení úkolů souvisejících s plněním Volebního programu 

 

1. Finanční  výbor          -   předseda Daniel Sladký, členové Monika Šejnostová, Jan Gahura   

                                                 související  úkoly  : 

 provádí kontrolu hospodaření s majetkem a fin .prostředky obce 

 vyjadřuje se  ,projednává rozpočet, rozpočtové provizorium, 

rozpočtové  opatření a rozpočtový výhled. 

 

2. Kontrolní výbor         -  předseda  Jan Chadraba, členové Martina Kloubová, Jan Heřmanský 

                                                Kontroluje plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování právních norem  

                                         a předpisů ostatními výbory a obecním úřadě na úseku samostatné  

                                         působnosti plní další úkoly jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

            související  úkoly : 

                         propagace, informace 

a)     WebMaster  webových stránek obce Babice. 

b)    Zpracování a úprava zápisů ze zasedání zastupitelstva     

   ( autorizace :  starosta  obce ). 

c)    Informační středisko obce Babice. 

d)    Czech Point . 

 

3.  Stavební výbor         -  předseda Karel Haluza, členové Jan Heřmanský, Julius Janoš 

            související  úkoly :  investiční akce 

a)    Rekonstrukce - oprava školní budovy   ( Ke Skále 76 ). 

b)    Oprava a dostavba Hasičského domu (Starobabická ). 

c)    Opravy a povrchové úpravy místních komunikací v majetku   

   obce. 

d)    Výstavba chodníků. 

e)    Realizace dopravních staveb v obci - retardéry - spolupráce  

   s komisí VP. 

f)    Výstavba Penzionu pro seniory. 

g)    Odbahnění nebeského rybníčku v Babičkách, stavební úprava   

   břehů a okolí. 

h)    Kontrola plnění úkolů vyplývající z plánovacích smluv 

   uzavřených mezi obcí a investory výstavby dopravní a technické  

   infrastruktury . 

i)    Vytipování dočasných staveb (stavebníků) a jednání s nimi ve 

   smyslu  projednání podmínek k dočasnému  užívání  MK, 

   zajištění podkladů pro zpracování nájemních smluv, kontrola 

   plnění nájemních smluv z hlediska dodržování  pravidel. 

   provozování a dopravy  k dočasné stavbě, řešení sankcí -  

   smluvních pokut při porušení smluvních podmínek. 

 



 

4.   Komise veřejného pořádku výbor         -  předseda Pavel Rathouský 

                                                                           členové Daniel Sladký, Miroslav Jež  

            související úkoly  :   

a)   Řešit bezpečnost chodců v obci - návrhy na dopravně  

  bezpečnostní opatření a jejich realizace. 

  Jednání s odborem dopravy MěÚ Říčany, SÚS, Policií ČR apod. 

b)   Spolupráce s Policií ČR - místní oddělení Říčany - prevence a  

  represe. 

c)   Spolupráce s MP města Říčany - dopravně bezpečnostní akce v 

  obci, veřejný pořádek, prevence - represe, 

  uplatnit a realizovat veřejně právní smlouvu. 

d)   Řešit veřejný pořádek v obci v souladu s platnými zákony a OZV  

  obce Babice. 

e)   Zpracovávat návrhy podání na přestupkovou komisi MěÚŘíčany.  

  K tomu shromažďovat potřebné důkazní materiály, včetně 

  fotodokumentace a výpovědí svědků. 

 

 

5.    Kulturní, a sociální  výbor      -  předseda Martina Kloubová, 

                                                          členové Marcela Havlová, Vladislava Dvořáková  

            související úkoly: 

a)  Příprava a organizační zajišťování kulturních a společenských akcí   

 pořádaných obcí např. Posvícení, Posezení u Rybníku, 

 Setkání u Vánočního stromu apod.. 

b) Koordinace kulturních a společenských akcí pořádaných ve 

spolupráci se sdruženími a spolky v obci.  

c) Zajišťování nebo spolupráce při sportovních  akcích v rámci 

volnočasových aktivit dětí , mládeže a dospělých. 

d) Kontakt mezi rodiči a vedením  mateřských škol v Mukařově a  

Říčanech . 

e) V rámci podpory seniorů v obci, provést průzkum zájmu o 

zavedení služby home care. V kladném případě zajistit 

a realizovat návštěvy pečovatelek, rozvoz jídel apod. 

f) Pro osamělé a nemocné seniory zajistit napojení na některou 

z bezpečnostních agentur, případně zdravotnické zařízení  (PCO – 

bezdrátové tlačítko pro přivolání pomoci). 

g) Provést průzkum zájmu mezi seniory obce o výstavbu Penzionu 

pro seniory.  Zveřejnit ideový projekt Penzionu. 

 

 

 

 

 



6.   Výbor pro životní  prostředí, Ekologie a Sportovní výbor         - předseda David Volenec 

                                                                                                                   členové : Zdeněk Boček 

                                                                                                                                    Pavel Limberský 

       

a)  Kontrola realizace oplocení perimetru sportovního areálu. 

b)  Spolupráce s MAS Říčany při realizaci plánované výstavby 

                    dětského sportoviště a volejbalového hřiště . 

c)   Organizační zajištění farmářských trhů. 

d)  Styk s médii. 

e)  Sběrný dvůr, likvidace bioodpadu (tráva , listí, větve atd.). 

d)  Spolupráce s TJ Sokol Babice    .                

                                                                                                                                               

 

 

7.     Technická komise         -  předseda  Miroslav Jež, členové Pavel Rathouský, David Volenec 

 

a) Správa nebytového nemovitého majetku obce. 

b) Zajišťování údržby a oprav nebytového nemovitého majetku obce 

c) Průběžné i periodické kontroly pronajatého nebytového  

nemovitého majetku obce v souladu se zněním  uzavřených 

smluv o nájmu nebytových prostor a z nich vyplývajících 

Provozních řádů. 

d) Zpracování Plánu zimní údržby, zajištění výběrového řízení . 

dodavatele na úklid MK, provádět kontrolu kvality úklidu. 

Zajistit průjezdnost všech MK v majetku obce. 

e) S technickým pracovníkem Obecního úřadu řešit a kontrolovat  

sezónní  úklid  veřejné zeleně a zimní úklid chodníků a nástupišť 

autobusových zastávek. 

f) Opravy, údržba a doplňování zařízení Orientačního systému obce 

Babice. 

g) Montáž, opravy a doplňování zařízení obce sloužící pro zajištění 

veřejného pořádku, míst pro odpočinek, čekáren apod. 

 

 

 

 

 


