
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 27.1.2016 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 2 

 

Přítomni:  

Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Rathouský Pavel, Šebková Helena, Havlová Marcela, Kufner 

Daniel, Haluza Karel, Vrábelová Kateřina  

Jež Miroslav – příchod v 7:10 

Omluveni: Dvořáková Vlaďka 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

 

Program:  

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 
3) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Pořízení vybavení jednotky SDH Babice" 
4) Rekonstrukce zvoničky 
5) Došlá pošta 
8) Stavební pošta 
9) Ostatní 

  
Souhlasí 9 členů ZO.  

 
1) Schválení zápisů ze  zasedání, uskutečněných dne 11.1.2016  

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 11.1.2016 schválen 9 hlasy ZO. 
 

2) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Navrženi: D. Kufner a J. Rozsíval 
Zapisovatel: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO 
 
Přišel M. Jež a připojil se k hlasování.  

 
3) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Pořízení vybavení jednotky SDH Babice" 

Návrh usnesení č. 1/2/2016: 
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Pořízení vybavení pro jednotku SDH 
Babice u Říčan" ze Středočeského fondu podpory hasičů a složek IZS na rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat 
uvedený projekt ve výši minimálně 20% z celkových nákladů projektu. 
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



4) Rekonstrukce zvoničky v ul. Mlejnská a rybníčku Na Ladech 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci zvoničky v ul. Mlejnská v programu Ministerstva 
zemědělství – údržba a obnova stávajících kulturních prvků. 

Rybníček Na Ladech – obec obdržela nabídku na zpracování studie, čeká ještě na další, poté bude rozhodnuto, 
jak s revitalizací rybníčku pokračovat.  
 

5) Došlá pošta 

a) Pozvánka na schůzi Odboru životního prostředí MěÚ Říčany dne 1.2.2016 
Vzhledem k programu zaměřeného na lesnictví se za obec zúčastní lesní hospodář obce, p. Štveráček.   

b) Využití dřeva ze stromů napadených kůrovcem v obecním lese 
Dřevo vytěžené z obecního lesa, které je napadeno kůrovcem, bude prodáno a výnos použit pokrytí 
nákladů s těžbou.    

c) Žádost o příspěvek na provoz Týdenního stacionáře Handicap centra Srdce, o.p.s. v Chotěšicích 
M. Jež zjistí více podrobností.   

d) Žádost p. Volence o snížení nájmu pro kavárnu a prodloužení doby pronájmu. 
Z důvodu plánované rekonstrukce budovy staré školy ZO neuvažuje o prodloužení doby pronájmu a 
nesouhlasí se snížením nájemného.    

  

6) Stavební pošta 

a) OUB/0027/2016 – Žádost o vyjádření k PD „Přístavba RD na pozemku p.č. 36/2 a zahradní domek“ -  
Obecní úřad souhlasí s přístavbou rodinného domu na pozemku p.č. 36/2 v k.ú. Babice. Dále souhlasí 
s výstavbou zahradního domku za předpokladu písemného souhlasného stanoviska přímých sousedů 
pozemek p.č. 35. Důvodem je nedostatečný odstup od hranice pozemku. 

 
b) OUB/0033/2016 – Žádost o stanovisko k PD „Novostavba RD na pozemku p.č. 84/95 a 84/112 - Obecní 

úřad nemá námitek a dává kladné stanovisko k předložené projektové dokumentaci rodinného domu 
na pozemku p.č. 84/95 a 84/112 v k.ú. Babice. Podmínkou pro výstavbu RD je projednání přístupu 
těžké techniky a závozu stavebního materiálu přes pozemek p.č. 86/3, který má v pronájmu ZEA 
Světice. Tato podmínka je dána tím, že komunikace ulice Honzíkova je dimenzována pouze pro 
dopravní obsluhu a část ulice Honzíkova se v nejbližší době bude rekonstruovat. V případě využití ulice 
Honzíkova budeme požadovat překládku na menší nákladní automobily a složení vratné kauce ve výši 
20 000,-Kč na účet Obce Babice č.ú.: 9323201/0100 nebo v hotovosti na Obecním úřadě. Kauce bude 
navrácena po kolaudaci domu. 

 
c) OUB/0022/2016 – Oznámení zahájení územního řízení „vrtná studna“ pozemek p.č.238/24 

ZO bere na vědomí 
 

d) OUB/0023/2016 – Oznámení o zahájení stavebního řízení „ Rodinný dům včetně domovních přípojek 
inž. sítí pozemek p.č. 238/38    
ZO bere na vědomí 
 

e) OUB/0024/2016 – Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce „ studna vrtaná o průměru 180/140 
mm, hloubka 30 m na pozemku p.č. 95/46 
ZO bere na vědomí 
  

f) OUB/0036/2016 – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „ Přístavba schodiště 
k rekreačnímu objektu č.ev. 206, pozemek p.č. 95/59 
ZO bere na vědomí 



7) Ostatní  

a) Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti 
a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Babice 
ZO projednalo zásady a souhlasí.  

Návrh usnesení č. 2/2/2016: 
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení 
věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Babice.  
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

b) Dodatky ke Smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010-
2019 s ROPID  – Dodatek č. 7 pro bus 364 a Dodatek č. 11 pro bus 428.  
ZO souhlasí s výše uvedenými Dodatky a pověřuje starostu k jejich podpisu.  
 

c) Pořízení bezpečnostních kamer pro MŠ 
ZO souhlasí s pořízením bezpečnostních kamer pro MŠ.  
 

d) Podomní prodej 
Starosta zahájí práce na nové OZV zakazující podomní prodej.  

.  
e) Umístění informačních tabulí na začátky a konce obce   

ZO souhlasí s pořízením informačních tabulí oznamujících vjezd do obce a její monitorování 
bezpečnostními kamerami.  
 

f) Dopis úřadu pro zastupování státu – návrh na vyřešení vlastnických vztahů k pozemku p.č. 264/2 
ZO souhlasí se zasláním návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, postihující návrh 
na vyřešení majetkových vztahů na výše uvedeném pozemku a návrhem na odkup tohoto pozemku 
obcí.   

 

Vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 20:15 hod. ukončeno. 
Datum dalšího ZO – 8.2.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.2 

konaného dne 27.1.2016 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 10 přítomných 

SCHVALUJE: 

 1/2/2016 - ZOB schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Pořízení vybavení pro jednotku SDH 
Babice u Říčan" ze Středočeského fondu podpory hasičů a složek IZS na rok 2016 a zavazuje se 
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20% z celkových nákladů projektu. 

 2/2/2016 - ZOB schvaluje zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za 
zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Babice. 

 

POVĚŘUJE: 

 Starostu k podpisu Dodatku č. 7 pro bus 364 a Dodatku č. 11 pro bus 428 ke Smlouvám o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010-2019 s fy ROPID. 

 

 
 
 

V Babicích dne:  27.1.2016 
Vyvěšeno dne:  28.1.2016 
Ověřovatelé zasedání: p. Kufner a p. Rozsíval   
Zapsala: Marcela Marks       Jan Chadraba    
                        starosta obce 


