
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.3.2016 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 5 

 

Přítomni:  

Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Šebková Helena, Havlová Marcela, Haluza Karel, Dvořáková 

Vlaďka, Jež Miroslav, Kufner Daniel, Rathouský Pavel 

K. Vrábelová – příchod v 19:30, odchod ve 21:30 

Omluveni:  

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

 

Program:  

1) Schválení zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

2) ZŠ Mukařov – smlouva o spolufinancování nové budovy 

3) MŠ Babice 

4) Rybníček Na Ladech 

5) Nabídka na odkoupení části komunikace „Za zrcadlem“ 

6) Došlá pošta 

7) Stavební pošta 

8) Ostatní 

Souhlasí 10 členů ZO.  

 
1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 29.2.2016 schválen 10 hlasy ZO. 
 
Jako ověřovatelé byli navrženi: D. Kufner, V. Dvořáková 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO 

 

2) ZŠ Mukařov – smlouva o spolufinancování nové budovy 

Po rozhodnutí babického ZO nepodepsat finální návrh smlouvy o spolufinancování přístavby ZŠ v Mukařově 
obdržel starosta nový návrh, který obsahuje garanci přijímání babických dětí dle dohodnutého klíče až do výše 
naplnění fyzické kapacity školní jídelny (nikoliv školy).   
ZO čeká na schůzku starostů spádových obcí dne 17.3.2016, poté se sejde a rozhodne se k dalšímu kroku.  
 

Přišla K. Vrábelová 
 

3) MŠ Babice 

 Výdej obědů seniorům – kvůli zápornému vyjádření z hygieny nelze uskutečnit. Pí. Dvořáková navrhla 
znovuobnovit dovážku obědů z Říčan, senioři budou osloveni skrze dotazník v Babickém občasníku.   



 Otevření dětského hřiště pro veřejnost – ZO se přiklání k otevření hřiště v době letních prázdnin, o 
kterém bude jednáno dále s ředitelkou MŠ. 

 Postýlky – z důvodu těžké manipulace budou dřevěné konstrukce uskladněny a děti budou spát pouze 
na matracích.  

 Výše školného na rok 2016/17 – nyní probíhají kalkulace účetních, poté bude rozhodnuto o výši 
školného na další školní rok.  
 
 

4) Rybníček Na Ladech 

Odbahnění – po získání alespoň tří nabídek na vybagrování bahna z rybníčku obec přistoupí k samotné 
revitalizaci rybníčku.  
 

5) Nabídka na odkoupení části komunikace „Za zrcadlem“ 

O podmínkách odkupu se bude jednat na schůzce všech zúčastněných stran s obecním právníkem dne 
15.3.2016. Obec bude jednat zejména o finanční stránce věci.    
 

6) Došlá pošta 

a) Žádost na opravu komunikace Na Ladech 
Bude řešeno v závislosti na výsledku viz bod 8k.  

b) SK Babice – žádost o příspěvek a pořádání 6. ročníku Babického čtvrtmaratonu v prostorách návsi dne 
17.9.2016 
ZO souhlasí s pořádáním 6. Ročníku Babického čtvrtmaratonu v prostorách návsi. 

 Návrh usnesení č. 1/5/2016: 
ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru spolku SK Babice ve výši 10 tis. Kč na pořádání 6.ročníku Babického 
čtvrtmaratonu.  
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato. 

c) Výtěžek z těžby dřeva napadeného kůrovcem 
Obec prodejem dřeva ze stromů napadených kůrovcem získala 46 670,- Kč. 

d) výběr lokality pro vysazení památné lípy svaz včelařů (na počest občana obce p. Brennera) 
Lípa bude vysazena k rybníčku Na Ladech po zkulturnění celé lokality.  

 

7) Stavební pošta 

a) Změna materiálu na obvodovou zeď kontejnerového stání K Lesu/Honzíkova  
ZO souhlasí. Důvodem je snížení nákladů a snadnější výstavba do rádiusu. 

 
b) OUB/0126/2016 - Žádost o vyjádření ke stavební úpravě RD na pozemku st. p. 57 

ZO souhlasí s přístavbou rodinného domu na pozemku p.č. 57 v k.ú. Babice. 

 
c) OUB/0125/2016 - Žádost o souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - Zahradní domek, na 

pozemku p.č. 247/4  
ZO souhlasí se stavbou zahradního domku na pozemku p.č. 247/4 v k.ú. Babice. Z důvodu 
nedostatečného odstupu od hranice pozemku je zapotřebí zažádat o výjimku na Stavebním úřadě 
v Říčanech. 
 



d) OUB/0123/2016 - Územní souhlas s umístěním stavby pro p.č.227/25 
ZO bere na vědomí. 

 
e) OUB/0122/2016 - Souhlas s užíváním stavby - rekonstrukce RD na pozemku st. p. 97 

ZO bere na vědomí. 

 
f) OUB/0107/2016 - Oznámení zahájení společného řízení - RD včetně domovních přípojek inž. sítí na 

pozemku p.č. 84/95 a 84/112 
ZO bere na vědomí. 

 
g) OUB/0103/2016 - Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD na pozemku p.č. 235/13 

ZO souhlasí s projektovou dokumentací rodinného domu na pozemku p.č. 235/13 v k.ú. Babice.  
 

 
8) Ostatní  

a) Změna data obecní brigády 
Datum bylo změněno na 10.4.2016. Ostatní ujednání zůstávají stejná.   

b) Kontrolní výbor 
Závěrečná zpráva bude zpracována po dodání kontroly bodů určených pro finanční výbor.  

 
c) Kulturně-sportovní výbor 

 návrh nové nájemní smlouvy pro TJ Sokol a SK Babice na údržbu hřiště a kabin -  oba kluby 
podepíší novou smlouvu, ve které se zaváží k péči o sportovní zázemí i hřiště v kooperaci. Stavy 
energií budou sepisovány do provozní knihy po každém použití hřiště. Do provozní knihy se budou 
provádět záznamy o závadách a jejich provedených opravách, dále pak provedené kontroly. 

 nástěnky v obci  
o na zastávkách MHD se odstraní staré vrstvy letáků 
o na hřiště obec pořídí 2 nové zamykací nástěnky 
o na Hujaru a ke kontejnerovému stání K Lesu obec pořídí nové volně stojící nástěnky 

 Babický občasník – letní číslo vyjde v polovině května  
 
 
Odešla K. Vrábelová  
 

 
d) Ceník barevných reklam v BO 

ZO souhlasí se zvýšením cen inzerce v BO o 20 % oproti roku 2011. Nový ceník bude umístěn na web 
obce.  

 
e) Inventarizace 

Stále probíhá.  
 

f) Zprávy o činnosti výborů 
Všechny výbory dodaly zprávu o své činnosti v roce 2015.  
 

g) Dotace 

 Zvonička v ul. Mlejnská 
 

Návrh usnesení č. 2/5/2016: 
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zvoničky v ul. Mlejnská do programu MZe „Údržba a 
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“, dotační program č. 16.  
Hlasování:  10 pro. Usnesení bylo přijato. 



 ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení nového vozu pro výjezdovou jednotku SDH 
v programu pro SDH jednotky obcí u HZS Středočeského kraje.  

 
h) Pasportizace obce  

p. Rozsíval poptá tři firmy na nabídky dodání osazení dopravního značení dle nové pasportizace obce. 
 

i) Monitorování obce (MŠ, mobilní fotopast) 
Starosta obce dohodl a podepsal s Policií ČR v Říčanech smlouvu o vzájemné spolupráci při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (tzv. Koordinační dohodu). Dohoda obci přinese 
vyšší četnost hlídek policie, častější kontroly radarového měření rychlosti, apod.   
 

j) Žádost SDH o příspěvek 1000 Kč do tomboly na ples hasičů 
 
 

Návrh usnesení č. 3/5/2016: 
ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru spolku SDH ve výši 1000 tis. Kč do tomboly hasičského plesu dne 
2.4.2016.  
Hlasování:  10 pro. Usnesení bylo přijato. 

 
k) Výstavba komunikací z asfaltového recyklátu na všech obecních silnicích, které stále nemají finální 

povrch 
Obec dostala velmi výhodnou nabídku na opravu komunikací, které mají bahnitý povrch nebo částečný 
kufr. Oprava by se provedla sejmutím vrstvy bahna a tzv. „finišérem“ s recyklovaným asfaltem se 
vytvoří nový asfaltový povrch. Starosta poptá podobné opravy u dalších firem. 
 
 
 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 22:30 hod. ukončeno. 
Datum dalšího ZO – 4.4.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.5 

konaného dne 14.3.2016 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 11 (10) přítomných 

SCHVALUJE: 

 1/5/2016 - ZOB souhlasí s poskytnutím finančního daru spolku SK Babice ve výši 10 tis. Kč na 
pořádání 6.ročníku Babického čtvrtmaratonu. 

 2/5/2016 - ZOB schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zvoničky v ul. Mlejnská do 
programu MZe „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“, dotační program 
č. 16.  

 3/5/2016 – ZOB souhlasí s poskytnutím finančního daru spolku SDH ve výši 1000 tis. Kč do tomboly 
hasičského plesu dne 2.4.2016.  
 

 

 
 
 

V Babicích dne:  14.3.2016 
Vyvěšeno dne:   23.3.2016 
Ověřovatelé zasedání: D. Kufner a V. Dvořáková   
Zapsala: Marcela Marks        

 

                                                                                                                                                         Jan Chadraba   
                     starosta obce 


