
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 16.5.2016 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 9 

 

Přítomni:  

Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Šebková Helena, Haluza Karel, Dvořáková Vlaďka, Kufner Daniel, 

Rathouský Pavel, Havlová Marcela 

Omluveni: Jež Miroslav, Vrábelová Kateřina 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

 

Program:  

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

2) Schválení účetní závěrky obce  

3) Schválení závěrečného účtu obce  

4) Stanovení kontrolní komise pro MŠ  

5) Svazková škola  

6) Dohoda o přístupu do lesa - p. Maha 

7) Nájemní smlouva na hřiště 

8) Došlá pošta 

9) Stavební pošta 

10) Ostatní 

Souhlasí 9 členů ZO.  

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis ze 25.4.2016 schválen 8 hlasy ZO, 1 se zdržel. 
 
Jako ověřovatelé byli navrženi: M. Havlová, V. Dvořáková 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO 

 

2) Schválení účetní závěrky obce 

Návrh usnesení č. 1/9/2016: 
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 dle přiloženého protokolu (Příloha č. 1). 
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

3) Schválení závěrečného účtu obce 

Návrh usnesení č. 2/9/2016: 
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015, a to s výhradou. Dále přijímá opatření k nedostatkům uvedeným 
ve Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 



4) Stanovení kontrolní komise pro MŠ 

Výroční kontrola hospodaření za rok 2015 proběhne v MŠ dne 27.5.2016. 

Návrh usnesení č. 3/9/2016: 
ZO souhlasí s návrhem členů do kontrolní komise pro MŠ – M. Havlová, M. Marks, J. Rozsíval. Komise si zvolila 
jako předsedu Marcelu Havlovou.  
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

Ředitelka MŠ podala žádost o přesun 50 tis. Kč na z neinvestičního fondu MŠ do investičního fondu 

Návrh usnesení č. 4/9/2016: 
ZO souhlasí s převedením částky 50 tis. Kč na účtech MŠ z neinvestičního fondu do investičního na základě 
žádosti ředitelky MŠ.   
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

5) Svazková škola   

Vzhledem k vysokému počtu dětí nejen v Babicích, ale i ostatních spádových obcích ZŠ Mukařov bude brzy 
kapacita nové přístavby ZŠ v Mukařově naplněna. ZO je tak nuceno tuto situaci řešit a zajistit do budoucna 
základní školní docházku. Starosta představil několik možností: 

 Svazková základní škola několika okolních obcí (s umístěním v Louňovicích, kde je vhodný 
pozemek) 

 Základní škola v Babicích (pro níž ale v současné době není vhodný pozemek) v následujících 
variantách: 

o nový pozemek v obci 

o rekonstrukce a přístavba stávající budovy staré školy 

o zbourání stávající budovy staré školy a výstavba nové, větší a vhodnější 

Návrh usnesení č. 5/9/2016: 
ZO souhlasí s řešením zajištění základního vzdělávání pro Babice formou výstavby svazkové školy a pověřuje 
starostu k dalším jednáním v této záležitosti.  
Hlasování: 8 pro, 1 proti. Usnesení bylo přijato. 

 

6) Dohoda o přístupu do lesa - p. Maha 

Starosta informoval o výsledcích dnešní schůzky s manželi Mahovými, na kterých byla uzavřena předběžná 
dohoda.  

Návrh usnesení č. 6/9/2016: 
ZO schvaluje návrh Dohody o podmínkách přístupu do Babického lesa s manželi Mahovými ze dne 16.5.2016.  
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Dohody o podmínkách přístupu do Babického lesa ze dne 16.5.2016.  
 

 



7) Nájemní smlouva na hřiště 

Odloženo na další ZO. 
 
Ve 20:30 odešel p. Rathouský z důvodu požáru v obci.  
 

8) Došlá pošta 

a) Žádost Oblastního spolku chovatelů poštovních holubů na zřízení sídla na ohlašovně OÚ 
Po opětovné žádosti spolku o znovuzvážení ZO opět nesouhlasí.  
   

9) Stavební pošta 

a) Územní plán  
p. Pospíšil shrnul dosavadní kroky, které vedly k tvorbě návrhu zadání pro veřejné projednávání a 
seznámil ZO s dalšími kroky, zejména s časovou osou této etapy.  

b) Č.j. OUB/0214/2016 – žádost o vyjádření obce ke změně stavby v průběhu realizace 
Kontrolou dokladů uložených na OÚ bylo zjištěno, že stavební povolení na původního vlastníka bylo 
vydáno v květnu 2013. Obhlídkou na místě bylo konstatováno, že stavební práce nebyly zahájeny do 2 
let od vydání souhlasného stavebního povolení. ZO se domnívá, že na pokračování stavebních prací dle 
nového projektu stavby RD musí být vydáno nové stavební povolení.  
Předložená PD dále neobsahuje technickou zprávu, hydrologický průzkum na vsakování dešťových vod 
a není dodržena odstupová vzdálenost budovy od komunikace. Při dodržení těchto námitek k projektu 
bude vydáno souhlasné stanovisko s výstavbou RD.  

c) Č.j. OUB/0212/2016 – povolení k nakládání s podzemními vodami – stavební povolení – vrtaná studna 
– p.č. 89/8 
ZO bere na vědomí.  

d) Č.j. OUB/0213/2016 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 238/24 
ZO bere na vědomí.  

e) Č.j. OUB/0207/2016 – oznámení o stavbě oplocení – p.č. 280/75 
ZO bere na vědomí.  

f) Č.j. OUB/0209/2016 – kolaudační souhlas – rekonstrukce komunikace Honzíkova 
ZO bere na vědomí.  

g) Č.j. OUB/0204/2016 – společný souhlas – stavební úpravy RD – p.č. 251, st. P. 57 
ZO bere na vědomí.  

h) Č.j. OUB/0196/2016 – oznámení o zahájení územního řízení – vrtaná studna – p.č. 227/25 
ZO bere na vědomí.  

 

 
10) Ostatní  

a) Přívalový déšť 13.5.2016 
Veškeré komunikace budou uklizeny a vyčištěny od navaleného bahna. Místa, kde vodu nepojmuly kanály, 
budou zkontrolovány a vyčištěny.   
 

b) Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě s firmou Vintex s.r.o. a Westko s.r.o. – lokalita Slunečná 
 

Návrh usnesení č. 7/9/2016: 
ZO schvaluje částečný zánik zástavního práva firmě Vintex v Plánovací smlouvě ze dne 7.11.2013 ve formě 
uvolnění části zastavěného pozemku ve výměře 641 m2 na nově vzniklém p.č. 227/28. Zbylá zástava na 
pozemku na p.č. 227/3 a 227/7 zůstane zachována.  
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato. 

 
Dodatek č. 2 – nebyla schválena finální verze kvůli připomínkám zastupitelů, odloženo na příští ZO. 



c) Výběr dodavatele na zkvalitnění místních komunikací  
ZO vybírá dodavatele na zkvalitnění povrchu místních komunikací: ul. Kruhová. Ze tří oslovených firem 
dodaly cenovou nabídku všechny tři firmy. 

Návrh usnesení č. 8/9/2016: 
ZO vybírá jako dodavatele na zkvalitnění povrchu místní komunikace Kruhová firmu Hes stavební s.r.o., která 
dodala nejnižší cenovou nabídku. 
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo s fy Hes stavební, s.r.o.  
 

d) Černá stavba – pokládka optického kabelu v ul. Lomená 
P. Chott ze společnosti Airess Česko s.r.o. přišel vysvětlit celou situaci neohlášené pokládky optického 
kabelu v ul. Lomená. Na příští ZO připraví projektovou dokumentaci plánu pokládky, další záměry se sítí a 
nabídkami pro obec, jak by mohla kabely využít.   

 
Vrátil se p. Rathouský – 22:00 hod.  
 
e) Žaluzie pro MŠ 

Fy Haas Fertigbau dodala posudek na výběr žaluzií, které neporuší budovu MŠ z důvodu záruky a 
poskytnuté dotace na stavbu. Toto zadání bylo použito jako poptávka dodavatelům. Bylo dodáno 8 
cenových nabídek. 
 

Návrh usnesení č. 9/9/2016: 
ZO vybírá jako dodavatele na instalaci žaluzií pro MŠ firmu Alura spol. s r.o. 
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 

 
f) Otevření hřiště u MŠ pro veřejnost v letních měsících 

 

Návrh usnesení č. 10/9/2016: 
ZO souhlasí s otevřením dětského hřiště u MŠ pro veřejnost v letních měsících.  
Hlasování: 2 pro, 5 proti, 2 se zdrželi. Usnesení je neplatné a nevzniká. 

 
 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 22:45 hod. ukončeno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.9 

konaného dne 16.5.2016 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 9 (8) přítomných 

SCHVALUJE: 

 1/9/2016 – ZOB schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 dle přiloženého protokolu (Příloha č. 1). 

 2/9/2016 - ZOB schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015, a to s výhradou. Dále přijímá opatření 
k nedostatkům uvedeným ve Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2015. 

 3/9/2016 – ZOB souhlasí s návrhem členů do kontrolní komise pro MŠ – M. Havlová, M. Marks, J. 
Rozsíval. Komise si zvolila jako předsedu Marcelu Havlovou. 

 4/9/2016 – ZOB souhlasí s převedením částky 50 tis. Kč na účtech MŠ z neinvestičního fondu do 
investičního na základě žádosti ředitelky MŠ. 

 5/9/2016 – ZOB souhlasí s řešením zajištění základního vzdělávání pro Babice formou výstavby 
svazkové školy a pověřuje starostu k dalším jednáním v této záležitosti. 

 6/9/2016 – ZOB schvaluje návrh Dohody o podmínkách přístupu do Babického lesa s manželi 
Mahovými ze dne 16.5.2016. 

 7/9/2016 – ZOB schvaluje částečný zánik zástavního práva firmě Vintex v Plánovací smlouvě ze 
dne 7.11.2013 ve formě uvolnění části zastavěného pozemku ve výměře 641 m2 na nově vzniklém 
p.č. 227/28. Zbylá zástava na pozemku na p.č. 227/3 a 227/7 zůstane zachována. 

 8/9/2016 – ZOB vybírá jako dodavatele na zkvalitnění povrchu místní komunikace Kruhová firmu 
Hes stavební s.r.o., která dodala nejnižší cenovou nabídku. 

 9/9/2016 – ZOB vybírá jako dodavatele na instalaci žaluzií pro MŠ firmu Alura spol. s r.o. 
 

 
 

POVĚŘUJE: 

 Starostu k jednání ve věci založení svazku obcí pro výstavbu svazkové základní školy.   

 Starostu k podpisu Smlouvy o dílo s fy Hes stavební, s.r.o. na zkvalitnění povrchu ulice Kruhová. 

 Starostu k podpisu Dohody o podmínkách přístupu do Babického lesa ze dne 16.5.2016. 
 
 
 

 

 
 
 

V Babicích dne:  16.5.2016 
Vyvěšeno dne:  26.5.2016 
Ověřovatelé zasedání: M. Havlová, V. Dvořáková 
Zapsala: Marcela Marks        

 

                                                                                                                                                         Jan Chadraba   
                     starosta obce 






