
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 1.6.2016 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 10 

 

Přítomni:  

Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Kufner Daniel, Rathouský Pavel, Jež Miroslav, 

Vrábelová Kateřina  

Dvořáková Vlaďka – příchod v 19:30 hod. 

Omluveni: Havlová Marcela, Šebková Helena 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

Program:  

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

2) Schválení dodavatele na výstavbu chodníku Náves - Černohorská 

3) Schválení dodavatele na zkvalitnění komunikace Topolová 

4) Schválení účetní závěrky MŠ 

5) Stanovy svazkové školy 

6) Nájemní smlouva a provozní řád hřiště 

7) Došlá pošta 

8) Stavební pošta 

9) Ostatní 

Souhlasí 8 členů ZO.  

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis ze 16.5.2016 schválen 6 hlasy ZO, 2 se zdrželi. 
 
Jako ověřovatelé byli navrženi: P. Rathouský a D. Kufner 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO 

 

2) Schválení dodavatele na výstavbu chodníku Náves-Černohorská 

ZO vybírá dodavatele na výstavbu chodníku podél komunikace Starobabická, v úseku náves-Černohorská. Ze tří 
oslovených firem dodaly cenovou nabídku všechny tři firmy. 

Návrh usnesení č. 1/10/2016: 
ZO vybírá jako dodavatele na výstavbu chodníku podél komunikace Starobabická, v úseku náves-Černohorská, 
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.  

 

3) Schválení dodavatele na zkvalitnění komunikace Topolová 

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



Návrh usnesení č. 2/10/2016: 
ZO vybírá jako dodavatele na zkvalitnění povrchu místní komunikace Topolové 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.  

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

Návrh usnesení č. 3/10/2016: 
ZO vybírá jako dodavatele na zkvalitnění povrchu místní komunikace Sportovní 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.  

 

4) Schválení účetní závěrky MŠ 

M. Marks informovala o výsledku výroční kontroly hospodaření, kterou provedla v MŠ dne 27.5.2016 stanovená 
kontrolní komise. O výsledku kontroly byl proveden Protokol o výsledku kontroly ve veřejné správě. Kontrolní 
komise shledala účetní závěrku MŠ za rok 2015 bez námitek.  

Návrh usnesení č. 4/10/2016: 
ZO schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2015.  
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato. 

Příchod V. Dvořákové 
 

5) Stanovy svazkové školy   

M. Marks informovala ZO o připomínkách k prvnímu návrhu stanov svazkové školy, které zpracoval školský 
výbor. Ostatní zastupitelé mají do 7.6., kdy proběhne v Louňovicích další schůzka obcí, možnost se ještě 
k návrhu stanov vyjádřit a zaslat své připomínky.   
 

6) Nájemní smlouva a provozní řád hřiště 

Návrh usnesení č. 5/10/2016: 
ZO schvaluje znění Smlouvy nájemní na hřiště a provozního řádu sportoviště v obci Babice ze dne 24.5.2016.  
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Smlouvy nájemní na hřiště se spolky TJ Sokol a SK Babice.  

Revokace usnesení č. 4/8/2016: 
Původní znění: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru spolku SK Babice ve výši 8000,- Kč na na nutné opravy 
šaten na hřišti k zajištění jejich chodu.   

Návrh nového usnesení 6/10/2016: 
ZO schvaluje poskytnutí finanční zálohy spolku SK Babice ve výši 8000,- Kč na na nutné opravy šaten na hřišti 
k zajištění jejich chodu. Záloha bude vyúčtována oproti předložení dokladů.  
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato.   

 



7) Došlá pošta 

a) Žádost MAS Říčansko o příspěvek na provoz 
Odloženo na další ZO – pro ujasnění názorů starosta pozve na jedno z dalších ZO ředitelku MAS,  
pí. Filkovou k poskytnutí více informací.   

b) Žádost obyvatel ul. K Lesu o zkvalitnění povrchu točny v ulici K Lesu 
ZO souhlasí se záměrem zkvalitnění povrchu konce (točny) ulice K Lesu a jeho realizací. 

c) Žádost o příspěvek na konání Dětského dne v ZŠ Mukařov 
ZO nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Dětského dne v ZŠ Mukařov.    

 

8) Stavební pošta 

a) OUB/0283/2016 - Souhlas s užíváním stavby na pozemku p.č. 235/39, 235/53  
ZO bere na vědomí. 

b) OUB/0282/2016 - Souhlas s užíváním stavby, stavební úpravy a přístavba čp 36 na pozemku p.č.247/5 
ZO bere na vědomí. 

c) OUB/0281/2016 - Souhlas s užíváním stavby na pozemku p.č. 235/13 
ZO bere na vědomí. 

d) OUB/0285/2016 – Žádost o souhlas obce se stavbou RD na pozemku p.č. 84/123 
ZO souhlasí. 

e) OUB/0259/2016 - Žádost o souhlas obce se stavbou RD na pozemku p.č. 84/194 
Je nutné zakreslit chybějící vsakovací jímku, podat žádost o napojení na komunikaci, chybí příspěvek 
na stavbu komunikace, složit vratnou kauci 20.000,-Kč v případě vjezdu vozidel na 5 tun (překládka na 
menší nákladní automobily + fotodokumentace vozovky). 

f) OUB/0254/2016 - Oznámení zahájení územního řízení Chodník „H“ v ulici Starobabická p.č. 264/2, 
347/1, 365/5 
ZO bere na vědomí. 

g) OUB/0253/2016 – Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením na pozemku p.č. 266/3 
ZO bere na vědomí. 

h) OUB/0246/2016 – Společný souhlas RD na pozemku p.č. 82/5 
ZO bere na vědomí. 

i) OUB/0245/2016 – Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku p.č. 238/53 
ZO bere na vědomí. 

j) OUB/0244/2016 – Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku p.č. 183/3  
ZO bere na vědomí. 

k) OUB/0243/2016 – Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku p.č. 227/25 
ZO bere na vědomí. 

l) OUB/0235/2016 - Souhlas s užíváním stavby, stavební úpravy a přístavba č.ev. 205 na pozemku p.č. 
264/7 
ZO bere na vědomí. 

m) OUB/0236/2016 - Souhlas se změnou užívání stavby, rekreačního objektu čev 205 na RD na pozemku 
p.č. 264/7 
ZO bere na vědomí. 

n) OUB/0226/2016 – Územní souhlas – obnova a výstavba chodníků v Babicích – přechod pro chodce, 
prodloužení severního chodníku na pozemku p.č. 377 
ZO bere na vědomí. 

 

9) Ostatní  

a) Nabídka na odkup soukromého pozemku obci 
ZO zvažuje záměr odkupu soukromého pozemku v obci, starosta bude dále jednat o podmínkách odkupu.    
 

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



Dne 2.6.2016 je naplánována schůzka se zástupkyní firmy Westko s.r.o., na které by měla zástupkyně sdělit 
stávající situaci v této lokalitě a ve stávající insolvenci. Cílem bude podpis plánovací smlouvy na dobudování 
komunikace (Slunečná) a její předání obci. Dále pak zajištění věcných břemen pro obec Babice a její 
občany. Řeší právník obce.  
 

c) Žádost spolku SDH o pořízení tabletu do zásahového vozidla 
ZO souhlasí. Tablet bude umístěn v zásahovém vozidle a bude obsahovat aplikaci Rescue navigator pro 
lepší orientaci v terénu při výjezdech a komunikaci s operačním střediskem. 

d) Žádost manželů Havlových o povolení akce Veselá babická náves a žádost o příspěvek na akci  
ZO souhlasí s konáním akce Veselá babická náves dne 26.6.2016. 

Návrh usnesení č. 7/10/2016: 
ZO schvaluje finanční dar ve výši 20 000,- Kč manželům Havlovým na pořádání akce Veselá babická náves dne 
26.6.2016.  
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Darovací smlouvy na příspěvek 20 000,- Kč na konání Veselé babické návsi.  
 

e) Nákup obecního kotce na toulavé psy  
ZO souhlasí s nákupem obecního kotce na odchycené toulavé psy do 10 tis. Kč bez DPH.    
 

f) Nabídka obce Struhařov na spoluúčast ve výběrovém řízení svozové služby komunálního odpadu 
ZO na žádost regionu Jih v zast. pí. starostky Zajíčkové projednalo žádost o připojení se do výběrového 
řízení na svoz odpadu. Obec Babice se do výběrového řízení nepřipojí. Důvodem je jednání s firmou FCC o 
snížení cen a benefitním systému pro obec Babice.  

 
g) Dotace 

Obec nezískala dotaci na pořízení vybavení pro jednotku SDH Babice v programu Středočeského kraje ze 
SFP dobrovolných hasičů a složek IZS.  
 
Obec získala dotaci na rekonstrukci zvoničky v Babičkách v  v rámci dotačního titulu 16 "Údržba a obnova 
kulturního dědictví venkova", vypsaného Ministerstvem zemědělství. Obec ihned zahájí potřebné kroky 
k rekonstrukci.  
 

h) Pořízení sběrné nádoby na použité jedlé tuky z domácností 
 

Návrh usnesení č. 8/10/2016: 
ZO schvaluje znění Smlouvy o poskytování služeb pro sběr jedlého oleje z domácností.  
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytování služeb s p. Černohlávkem.  
 
V obci budou umístěny 3 ks popelnic na sběrných místech, do kterých bude možno umístit použité jedlé 
oleje a tuky z domácnosti. 
 

i) Žádost o souhlas s konáním turnaje v rugby na hřišti dne 5.6.2016 
ZO souhlasí.  

 
j) Žádost o povolení pořádání otevřeného ohně v prostorách zahrady u staré školy 

ZO souhlasí, ale je nutné podat na OÚ písemnou žádost s uvedením dvou zodpovědných osob.  
 
 

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



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.10 

konaného dne 1.6.2016 

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

SCHVALUJE: 

 1/10/2016 – ZOB vybírá jako dodavatele na výstavbu chodníku podél komunikace Starobabická, 
v úseku náves-Černohorská, firmu Hes stavební s.r.o., která dodala nejnižší cenovou nabídku. 

 2/10/2016 – ZOB vybírá jako dodavatele na zkvalitnění povrchu místní komunikace Topolové 
firmu Hes stavební s.r.o., která dodala nejnižší cenovou nabídku. 

 3/10/2016 – ZOB vybírá jako dodavatele na zkvalitnění povrchu místní komunikace Sportovní 
firmu Hes stavební s.r.o., která dodala nejnižší cenovou nabídku. 

 4/10/2016 – ZOB schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2015. 

 5/10/2016 – ZOB schvaluje znění Smlouvy nájemní na hřiště a provozního řádu sportoviště v obci 
Babice ze dne 24.5.2016. 

 6/10/2016 – ZOB schvaluje poskytnutí finanční zálohy spolku SK Babice ve výši 8000,- Kč na na 
nutné opravy šaten na hřišti k zajištění jejich chodu. Záloha bude vyúčtována oproti předložení 
dokladů. 

 7/10/2016 – ZOB schvaluje finanční dar ve výši 20 000,- Kč manželům Havlovým na pořádání akce 
Veselá babická náves dne 26.6.2016. 

 8/10/2016 - ZOB schvaluje znění Smlouvy o poskytování služeb pro sběr jedlého oleje z 
domácností. 

 
 

POVĚŘUJE: 

 Starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Hes stavební na výstavbu chodníku v úseku Náves-ul. 
Černohorská a na zkvalitnění komunikací Topolová a Sportovní. 

 Starostu k podpisu Smlouvy nájemní na hřiště se spolky TJ Sokol a SK Babice. 

 Starostu k podpisu Darovací smlouvy na příspěvek 20 000,- Kč na konání Veselé babické návsi. 

 starostu k podpisu Smlouvy o poskytování služeb s p. Černohlávkem na sběr jedlého oleje 
z domácností.  
 
 

 

 
 
 

V Babicích dne:  1.6.2016 
Vyvěšeno dne:  10.6.2016 
Ověřovatelé zasedání: P. Rathouský, D. Kufner 
Zapsala: Marcela Marks        

 

                                                                                                                                                         Jan Chadraba   
                     starosta obce 


