
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 5.9.2016 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 13 

Přítomni:  

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

Dvořáková Vlaďka, Kufner Dan, Rathouský Pavel, Vrábelová Kateřina – příchod 19:25. 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

Program:  

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

2) Schválení Zadání Územního plánu obce Babice 

3) Podpora MAS Říčansko - host paní Pavlína Šantorová Filková 

4) Předání místní komunikace RD5  

5) Došlá pošta 

8) Stavební pošta 

9) Ostatní  

Souhlasí 10 členů ZO.  

 

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 17.8.2016 schválen 10 hlasy ZO. 
 
Jako ověřovatelé byli navrženi: V. Dvořáková, M. Havlová 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO 

 

2) Podpora MAS Říčansko 

Paní Filková z MAS Říčansko informovala o situaci, ve které se nyní MAS Říčansko nachází a odůvodnila 
žádost této organizace o příspěvek od členských obcí jednak k udržení současné situace (jednorázový 
příspěvek), jednak členský příspěvek k provozu na další rok.  
 
příchod K. Vrábelové. 

Návrh usnesení č. 1/13/2016:  
ZO souhlasí s jednorázovou finanční podporou pro MAS Říčansko o.p.s., IČO: 27599892 ve výši 11 500,- Kč 
na pokrytí režijních nákladů za období 2015-2016. 
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

  

Návrh usnesení č. 2/13/2016:  
ZO souhlasí s účelově vázaným finančním příspěvkem pro MAS na pokrytí nezpůsobilých výdajů MAS a 
povinné spoluúčasti ve výši 5% v letech 2017-2023 pro každý rok (splatné od roku 2017). Odsouhlasená 
částka obce na jednoho trvale hlášeného obyvatele obce bude činit 10 Kč.  
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu obou Darovacích smluv s MAS Říčansko.  

 



3) Schválení Zadání Územního plánu obce Babice 

Ing. Pospíšil (létající pořizovatel) představil poslední zapracované změny v zadání ÚP a opětovně vysvětlil 
proces spojený s pořízením nového ÚP.  

Návrh usnesení č. 3/13/2016: 
ZO Babice po projednání schvaluje upravené zadání Územního plánu obce Babice.  
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

4) Předání místní komunikace RD5 

Návrh usnesení č. 4/13/2016: 
ZO schvaluje Darovací smlouvu a předávací protokol na část komunikace Na Vyhlídce na základě Plánovací 
smlouvy RD5.   
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

       ZO pověřuje starostu k podpisu Darovací smlouvy a předávacího protokolu s pí. Křížovou (v zast. P. Valenty). 

  

5) Došlá pošta 

a) Žádost o fin příspěvek na službu ranná péče – Diakonie  Praha 
ZO nesouhlasí.  

b) Žádost o fin příspěvek na Kapr cup dne 13.8.2016 

Návrh usnesení č. 5/13/2016: 
ZO schvaluje dar p. Hušovi ve výši 10 000,- Kč na pořádání akce Kapr cup dne 13.8.2016 na návsi.   
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Darovací smlouvy s p. Hušou. 

c) Nahlášení oslav 80 let osady Hujara dne 10.9.2016 
ZO bere na vědomí.     
 

6) Stavební pošta 

a) OUB/0446/2016 – žádost o odkup části pozemku p.č.81/11  
ZO nesouhlasí s prodejem obecního pozemku, není to záměrem obce ze strategických důvodů.   

b) OUB/0387/2016 – Rozhodnutí o částečné uzavírce silnice III. třídy č. III/10174 z důvodu výstavby 
chodníku 

ZO bere na vědomí.  
c) OUB/0389/2016 – výjimka z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích   

ZO bere na vědomí.  
d) OUB/0381/2016 – souhlas s užíváním stavby – Rodinný dům na poz. p.č. 235/18 

ZO bere na vědomí.  
e) OUB/0376/2016 – rozhodnutí o umístění stavby – RD – p.č. 74/13 

 ZO bere na vědomí.  
f) OUB/0388/2016 – Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání silnice III.třídy č. III/10174 

ZO bere na vědomí.  
g) OUB/0441/2016 – Rozhodnutí o umístění stavby – RD – poz. p.č. 90/4, 90/11, 90/12 a 91/3 

ZO bere na vědomí.  
h) OUB/0432/2016 – Rozhodnutí o povolení výjimky o použivání území na poz. p.č. 235/48 

ZO bere na vědomí.  



i) OUB/0401/2016 – zahájení společného řízení – RD  

ZO bere na vědomí.  
j) OUB/0396/2016 – Oznámení zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby – studna vrtaná na 

pozemku p.č. 95/73 

ZO bere na vědomí.  
k) OUB/0392/2016 – kolaudační souhlas s užíváním stavby –Babice, Ke Koblasovně – TS, VN, kNN – č.p. 

124 

ZO bere na vědomí.   
l) OUB/0393/2016 – souhlas s užíváním stavby – garážové stání – p.č. 180/11 a 225/39 

ZO bere na vědomí.   
m) OUB/0394/2016 – souhlas s užíváním stavby – přístavba verandy – p.č. 6/2 

ZO bere na vědomí.   
n) OUB/0375/2016 – souhlas s provedením ohlášené změny stavby –stavba RD – p.č. 95/66 

ZO bere na vědomí.   
o) OUB/0374/2016 – nařízení odstranění stavby – garáž se skladem – p.č. 230/8 a 230/9 

ZO bere na vědomí.   
p) OUB/0364/2016 – oznámení zahájení řízení o povolení výjimky – přístřešek pro dvě osobní vozidla – p.č. 

235/48 

ZO bere na vědomí.   
q) OUB/0360/2016 – souhlas s užíváním stavby – RD – p.č. 238/24 

ZO bere na vědomí.   
r) OUB/0359/2016 – souhlas s provedením ohlášeného stav záměru - RD – p.č. 84/194 

ZO bere na vědomí.   
s) OUB/0363/2016 – rozhodnutí – povolení s nakládání s podzemními vodami - p.č.227/25 

ZO bere na vědomí.   
t) OUB/0383/2016 – žádost o vydání souhlasu ke stavbě RD – p.č. 95/104 

ZO k vydání souhlasného stanoviska požaduje kompletní PD s autorizačním razítkem.   
u) OUB/0386/2016 – žádost o vydání souhlasu ke stavbě RD – p.č. 90/4, 91/3, 93/3 

ZO bere na vědomí.   
v) OUB/0430/2016 – žádost o vydání souhlasu ke stavbě RD – p.č. 65/27 a 65/33 

ZO požaduje autorizační razítko, poté vrátit jedno paré zpět na OÚ. 
w) OUB/0407/2016 – 

ZO bere na vědomí. 
x) OUB/0373/2016 – 

ZO bere na vědomí. 
 
 

7) Ostatní  

a) Nová směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu  
Stávající směrnice byla doplněna o nové zákony platné od 1.10.2016. 

Návrh usnesení č. 6/13/2016: 
ZO schvaluje Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 2/2016 ze dne 28.8.2016.   
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

b) Systém generálních klíčů pro obecní majetek 
ZO souhlasí s výběrem dodavatele Lock systems s.r.o.  

c) Vánoční setkání a nákup vánočních dekorací 
Vánoční setkání s rozsvěcením stromu proběhne 27.11.2016 v případě souhlasu SDH Babice. Obecní úřad 
dokoupí další části vánočního osvětlení.  

d) Pasport dopravního značení – oblast Mlejnsko II – žádost o umístění zrcadel a návrat jednosměrného 
provozu 
P. Rozsíval navštívil nadřízený orgán (odbor dopravy, speciál.staveb.úřad a silniční správní úřad v Říčanech). 
Policie ČR a silničně správní úřad shledali jednosměrný provoz jako neopodstatněný. O zrcadla lze zažádat, 



obec situaci řeší. V neposlední řadě p. Rozsíval žádal o pomoc při doosazení chybějících značek, které měla 
v rámci pasportu zajistit SÚS. Byla nám přislíbena interpelace. 

e) Kronika 2015 
ZO schvaluje finální podobu Kroniky za rok 2015.      
 

f) Vyjádření k výběru architekta na studii rekonstrukce staré školy 
Pro budoucí spolupráci s projektem rekonstrukce staré školy byl vybrán Ing. Arch. Šmelhaus. 
 

g) Úsekové měření – radary v obci 
Starosta informoval o průběhu schůzky s projektantem zastupujícím projekt výstavby rychlostních radarů 
pro ORP Říčany. ZO čeká na finální návrh veřejnoprávní smlouvy.   
 

h) Průzkum dešťové kanalizace v obci 
Starosta informoval o průběhu jednání s dodavateli, kteří by provedli průzkum systému dešťové kanalizace 
v obci. ZO čeká na více nabídek pro porovnání.  
 

i) Zpráva z kontrolního výboru  
Zpráva č. 1/2016 byla dokončena a uložena na OÚ.  
 

j) Stížnost na neohlášenou akci – příměstký atletický tábor na hřišti  
P. Volenec (SK Babice) se osobně dostavil, situaci vysvětlil a omluvil se. ZO bere na vědomí a nebude 
požadovat náhradu ušlé energie.   
 

k) Inventární komise 2016 
Zůstává ve stejném složení jako v roce 2015.  
 

l) Účast zástupce Obecního úřadu na schůzkách v MŠ  
M. Marks informovala o průběhu schůzky v MŠ, zejména o nespokojenosti rodičů se školním stravováním.  
  

m) Chodník Starobabická náves - Černohorská 
Na žádost SÚS bylo nutné znovu geodetem zaměřit stávající úsek, protože ve stávajícím projektu nebylo 
dostatečně místa pro projezd vozidel obousměrně. Výstavba chodníku se z časových důvodů stavitele 
posunula na říjen.  
 

n) Dotace 
Pokračuje rekonstrukce zvoničky v ul. Mlejnská, Obec ve spolupráci s K-S výborem připravuje podklady pro 
PD na revitalizaci kabin a sportovního zázemí na hřišti, aby se dalo požádat o dotaci. V současné chvíli 
nejsou vypsány žádné vhodné dotace pro naši obec. 
 
  

 
Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 23:15 hod. ukončeno. 
 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.13 

konaného dne 5.9.2016 

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

SCHVALUJE: 

 1/13/2016 – ZOB souhlasí s jednorázovou finanční podporou pro MAS Říčansko o.p.s., IČO: 
27599892 ve výši 11 500,- Kč na pokrytí režijních nákladů za období 2015-2016. 
2/13/2016 - ZOB souhlasí s účelově vázaným finančním příspěvkem pro MAS na pokrytí 
nezpůsobilých výdajů MAS a povinné spoluúčasti ve výši 5% v letech 2017-2023 pro každý rok 
(splatné od roku 2017). Odsouhlasená částka obce na jednoho trvale hlášeného obyvatele obce 
bude činit 10 Kč na jednoho obyvatele.  

 3/13/2016 – ZOB po projednání schvaluje upravené zadání Územního plánu obce Babice.   

 4/13/2016 – ZOB schvaluje Darovací smlouvu a předávací protokol na část komunikace Na 
Vyhlídce na základě Plánovací smlouvy RD5.   

 5/13/2016 – ZOB schvaluje dar p. Hušovi ve výši 10 000,- Kč na pořádání akce Kapr cup dne 
13.8.2016 na návsi.   

 6/13/2016 – ZOB schvaluje Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 2/2016 ze dne 
28.8.2016.   
 
 

 

POVĚŘUJE: 

 Starostu k podpisu k podpisu dvou Darovacích smluv s MAS Říčansko – jedné na jednorázovou 
finanční podporu pro MAS Říčansko o.p.s., IČO: 27599892 ve výši 11 500,- Kč a druhé na účelově 
vázaný finanční příspěvek pro MAS na pokrytí nezpůsobilých výdajů MAS a povinné spoluúčasti ve 
výši 5% v letech 2017-2023 pro každý rok (splatné od roku 2017).  

 starostu k podpisu Darovací smlouvy a předávacího protokolu s pí. Křížovou (v zast. P. Valenty) na 
část komunikace Na Vyhlídce na základě Plánovací smlouvy RD5.   

 starostu k podpisu Darovací smlouvy s p. Hušou na dar ve výši 10 000,- Kč na pořádání akce Kapr 
cup dne 13.8.2016 na návsi.   
 
 

 
 

V Babicích dne:  5.9.2016 
Vyvěšeno dne:  15.9.2016 
Ověřovatelé zasedání: V. Dvořáková, M. Havlová 
Zapsala: Marcela Marks        

 

                                                                                                                                                         Jan Chadraba   
                     starosta obce 


