
Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne  10.9.2015 v 17:30 na OÚ Babice 

Zápis č. 13 

Přítomni:  

Haluza Karel, Marks Marcela, Chadraba Jan, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Heřmanský Jan,  

Kufner Daniel – dostavil se v 18:50 hod, k bodu č. 4  

Vrábelová Kateřina – odešla v 19:50 

Omluveni: Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Šebková Helena 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

 

Program:  

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 

2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

3) Prezentace uchazečů na pořízení projektové dokumentace nového územního plánu obce. 

4) Nové OZV vyhlášky o místním poplatku a shromažďování odpadů 

5) Rozšíření pojištění majetku obce 

6) Došlá pošta 

7) Stavební pošta 

8) Ostatní 

Souhlasí 7 členů ZO.  

 

1. Schválení zápisu ze  zasedání, uskutečněného dne 24.8.2015 

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis schválen 6 hlasy ZO, 1 se zdržel.  

 

2. zasedání a zapisovatel zasedání 

Navrženi: K. Vrábelová a J. Heřmanský 
Zapisovatel: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 7 hlasy ZO 
 

 

3. Prezentace uchazečů na pořízení projektové dokumentace nového územního plánu obce  

Na žádost ZO byli všichni tři uchazeči na vypracování PD pozváni ke kritickému zhodnocení současného 
územního plánu a prezentaci zásadních bodů, na které se soustředit a jejich doporučení. Každý z uchazečů měl 
k dispozici 30 min.   
 

Návrh usnesení č. 1/13/2015:  
ZO schvaluje jako projektanta nového územního plánu pro obec Babice pana Doc. Ing. Arch. Ivana Kaplana.  
Hlasování:  6 pro, 2 se zdrželi – usnesení bylo přijato. 

V 18:50 příchod D. Kufner. 



4. Nové OZV vyhlášky o místním poplatku a shromažďování odpadů 

Návrh usnesení č. 2/13/2015:  
ZO schvaluje návrhy nových znění OZV vyhlášek o místních poplatcích a shromažďování odpadů.  
Hlasování:  8 pro – usnesení bylo přijato. 

 

5. Rozšíření pojištění majetku obce 

Vedení obce upozornilo na nepojištěný kontejner s jeho obsahem na sportovním hřišti a jedné autobusové 
zastávky včetně vandalismu. ZO odsouhlasilo rozšíření pojistky o výše zmíněné a zároveň ZO souhlasilo 
s pojištěním odpovědnosti zastupitelů (starosta, místostarostka) za škodu způsobenou obci.  
 

Návrh usnesení č. 3/13/2015:  
ZO schvaluje navýšení obecní pojistky o kontejner, vybavení kontejneru, autobusové zastávky včetně 
vandalismu a odpovědnost zastupitelů za škodu způsobenou obci.  
Hlasování: 8 pro – usnesení bylo přijato. 

 
V 19:50 odešla K. Vrábelová.  

 

6. Došlá pošta 

a) Darovací smlouva od Metrostavu obci Babice pro jednotku SDH Babice na částku 30 000,- Kč 
 

Návrh usnesení č. 4/13/2015:  
ZO schvaluje přijetí daru od fy Metrostav pro jednotku SDH Babice a pověřuje starostu k podpisu darovací 
smlouvy.  
Hlasování: 7 pro – usnesení bylo přijato. 

 

b) Návrh na venkovní fitness 
Starosta informoval o obdržené nabídce na instalaci venkovního fitness. ZO nápad kvituje a souhlasí 
s jeho umístěním na sportovním hřišti. Starosta nechá zakomponovat fitness do celkové PD na 
revitalizaci sportovního areálu Babice (multifunkční hřiště, šatny, aj). 

c) Obec vs. manželé Mahovi  
Starosta informoval o pokračování v řízení v této kauze. Na doporučení právního zástupce obec opět 
nabídne dohodu s manželi Mahovými.   

d) Žádost SK Babice o přesun startu trail maratonu na náves 
ZO nemá námitek s umístěním startu a zázemí pro Babický trail marathon dne 12.9.2015 na náves 
obce.  

e) Kontrolní výbor – zpráva o výsledku kontroly 
KV dal návrh zastupitelstvu k pověření finančního výboru k dořešení bodů, ke kterým KV nemá přístup. 
ZO souhlasí.    

f) Spolufinancování ZŠ Mukařov 
Starosta informoval o dalších krocích, které budou spádové obce podnikat k dalšímu posunu v této 
věci. Podmínky zastupitelstva Mukařov nejsou stále jasné a transparentní, obce tedy dále jednají.  

 

 



7. Stavební pošta 

a) č.j. OUB/0460/2015 – vyjádření ke stavebnímu záměru – p.č. 238/108 
ZO nemá námitek.  

b) č.j. OUB/0459/2015 – oznámení provádění průzkumného hydrogeologického vrtu – p.č. 
238/54 
ZO bere na vědomí.  

c) č.j. OUB/0398/2015 – záměr výstavby lehkého dřevěného přístřešku – p.č. 79/5 
ZO bere na vědomí.  

d) č.j. OUB/0461/2015 – vyjádření k možnosti výstavby RD – p.č. 240/2 
ZO nemá námitek, ale požadujeme souhlas majitele poz. p.č. 65/2 ke vstupu na pozemek.  

e) č.j. OUB/0409/2015 – žádost o povolení výjimky – garážové stání – p.č. 180/11, 225/39 
ZO souhlasí s výstavbou stání. 

f) č.j. OUB/0419/2015 – oznámení o zahájení řízení – kontrolní prohlídka – p.č. 270 a st. P. 49 
ZO bere na vědomí.  

g) č.j. OUB/0420/2015 – oznámení o zahájení společného řízení – RD včetně přípojek – p.č. 
297/17 
ZO bere na vědomí.  

h) č.j. OUB/0388/2015 – územní souhlas – garážové stání - p.č. 7/1 
ZO bere na vědomí.  

i) č.j. OUB/0437/2015 – žádost o souhlas se stavbou, s PD a plánovanou výstavbou elektr. 
distribučních zařízení – VN – p.č. 235/42,55 
ZO souhlasí.  

j) č.j. OUB/0435/2015 – žádost o stanovisko k umístění studny – p.č. 235/44 
ZO bere na vědomí.  

k) č.j. OUB/0387/2015 – žádost o stanovisko k projektu – garáž se skladem – p.č. 230/8, 230/9, 
464 
ZO požaduje dodání situačního plánku a celkovou výměru zastavěné plochy.  

l) č.j. OUB/0436/2015 – žádost o prodloužení termínu dokončení výstavby dle plánovací 
smlouvy RD 32 
Starosta nechá vytvořit dodatek k plánovací smlouvě. 

m) č.j. OUB/0458/2015 – oznámení o veřejném projednání ÚP Doubek 
ZO bere na vědomí.  

 

8. Ostatní  

a) Audit MŠ 
Pí. Havlová informovala o průběhu schůzky s auditorkou před sepsáním závěrečné zprávy, shrnula 
základní doporučení a postupy, které bude ředitelka MŠ a obec následovat k nápravě situace.  
 

b) Splacení úvěru – kanalizace 
 



Návrh usnesení č. 5/13/2015:  
ZO schvaluje předčasné jednorázové splacení obecního úvěru na kanalizaci u ČMZRB. 
Hlasování:  7 pro – usnesení bylo přijato.  

 
c) Plánovací smlouva RD 6 

ZO nesouhlasí s navrženou zástavou, o té bude starosta dále se zástupcem fy Vintex jednat.  
  

d) Orientační plán obce a nabídka geoportálu 
ZO souhlasí s pořízením služby geoportál pro obec Babice a výrobou nového orientačního plánu firmou 
Geosense. Původní firma na dodávku orientačního plánu již přes dva měsíce nereaguje na všech 
dostupných kontaktech.  

e) Investiční akce a dotační tituly 
 

ZO souhlasí se záměrem vypracování následujících projektových dokumentací: 

 Sběrný dvůr 

 Přepracování PD na kontejnerová stání v lokalitě Bezchlebí 

 Multifunkční hřiště a kabiny do sportovního areálu 

 Rekonstrukci střechy a zateplení obecního domu na návsi 
 

Zároveň ZO souhlasí s poptáním a výběrem firmy na vypracování dotací na:  

 Sběrný dvůr 

 Rekonstrukci střechy a zateplení obecního domu na návsi 
 

Budou zahájeny práce na následujících projektech: 

 Rekonstrukce komunikace Honzíkova, příp. Topolová a Kruhová (po zaplacení příspěvku obyvatel). 
Na základě nejasností ohledně dalšího postupu starosta pozve nebo navštíví všechny dotčené vlastníky 
pozemků.   

 Chodníky – ihned po obdržení projektové dokumentace, kterou vypracovává p. Ing. Křepinský 

 
f) p. Daniel Kufner rezignuje na funkci předsedy sportovního výboru a výboru pro životní prostředí.  

 
Vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:45 hod. ukončeno. 
 

Předpokládané datum dalšího ZO – 5.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.13 

konaného dne 10.9.2015 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 7 (8) přítomných 

SCHVALUJE: 

 1/13/2015 - ZOB schvaluje jako projektanta nového územního plánu pro obec Babice pana Doc. 
Ing. Arch. Ivana Kaplana.. 

 2/13/2015 – ZOB schvaluje návrhy nových znění OZV vyhlášek o místních poplatcích a 
shromažďování odpadů. 

 3/13/2015 - ZOB schvaluje navýšení obecní pojistky o kontejner, vybavení kontejneru, autobusové 
zastávky včetně vandalismu a odpovědnost zastupitelů za škodu způsobenou obci. 

 4/13/2015 - ZOB schvaluje přijetí daru od fy Metrostav pro jednotku SDH Babice a pověřuje 
starostu k podpisu darovací smlouvy. 

 5/13/2015 - ZOB schvaluje předčasné jednorázové splacení obecního úvěru na kanalizaci u 
ČMZRB. 

 

POVĚŘUJE: 

 Starostu k podpisu Darovací smlouvy od fy Metrostav obci Babice pro jednotku SDH ve výši 30 000,- Kč. 

 

 

 

 

V Babicích dne: 10.9.2015 

Vyvěšeno dne:   

 
Ověřovatelé zasedání:  K. Vrábelová a J. Heřmanský 

Zapsala: Marcela Marks 

     

Jan Chadraba     

      starosta obce 


