
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 26.9.2016 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 14 

 

Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Šebková Helena, Dvořáková 

Vlaďka, Kufner Dan, Vrábelová Kateřina, Rathouský Pavel – příchod v 19:40. 

Omluveni: Havlová Marcela 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

Program:  

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

2) Dendrologický průzkum 

3) Revitalizace rybníčku Na Ladech 

4) Zabezpečovací systém pro obecní majetek 

5) Došlá pošta 

6) Stavební pošta 

7) Ostatní 

Na návrh pí. Marks přidán bod „studie projektu rekonstrukce staré školy“ 

Souhlasí 9 členů ZO.  

 

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 5.9.2016 schválen 9 hlasy ZO. 
 
Jako ověřovatelé byli navrženi: pí. Šebková a p. Rozsíval  
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO 

 

2) Studie projektu rekonstrukce staré školy 

Společně s přítomným Ing. Arch. Šmelhausem si zastupitelé ujasnili další postup ve věci plánované 
rekonstrukce staré školy. P. Šmelhaus zpracuje architektonickou studii, která porovná varianty 
nástavba/přístavba objektu. Během měsíce října zastupitelé obdrží první verzi k připomínkám.  
 

3) Dendrologický průzkum 

V současné době probíhá aktualizace původního dendrologického průzkumu zeleně v obci firmou 
Treewalker, s.r.o. Na základě jeho výsledku budou naplánovány nejen udržovací a zabezpečovací práce na 
stromech rostoucích na obecních pozemcích, ale i krajinářské práce na návsi.  

 

4) Revitalizace rybníčku Na Ladech 

Probíhá výběr firmy, která přes zimní období vybagruje a odvozí bahno ze dna rybníku. Poté proběhne ve 
spolupráci s odborníky odstranění nežádoucího porostu a výsadba nového.  

Příchod P. Rathouského 



5) Zabezpečovací systém pro obecní majetek 

Vzhledem k zastaralosti a nedostatečné pružnosti zabezpečovacích systémů v MŠ, budově hasičské 
zbrojnice a neexistujícímu zabezpečení budovy staré školy vznikla potřeba tyto systémy obnovit a 
vzájemně propojit se systémem obecního úřadu. Tato aktualizace zajistí také možnost systém kdykoliv 
doplňovat a diverzifikovat.  

Návrh usnesení č. 1/14/2016: 
ZO schvaluje rozšíření zabezpečovacího systému pro obecní majetek – budovy MŠ, budovy staré školy, 
Obecního úřadu a hřiště na základě cenové nabídky fy. Jablotron ve výši do 100 000,- Kč bez DPH. 
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

6) Došlá pošta 

a) Věcné břemeno ČEZ 

Návrh usnesení č. 2/14/2016: 
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu – služebnosti – IP-12-6006467/1 pro pozemek 
p.č. 347/1 s firmou ČEZ distribuce, a.s., zast. Společností Elektro servis VV s.r.o.   
Hlasování:  10 pro. Usnesení bylo přijato.  

ZO pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ distribuce, a.s., zast. 
společností Elektro servis VV s.r.o.   

b) Oznámení akce SK Babice na hřišti dne 28.9.2016  
ZO bere na vědomí.  
 

7) Stavební pošta 

a) OUB/0449/2016 – souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – RD – p.č. 74/18  
ZO bere na vědomí.    

b) OUB/0457/2016 – žádost o vyjáření – přístavba RD č.p. 278, p.č. 93/18 

ZO nemá námitek.  
c) OUB/0458/2016 – oznámení o rekonstrukci chaty a plotu – p.č. 95/8   

ZO nemá námitek, žádost podléhá územnímu souhlasu, který vydává Stavební úřad v Říčanech.  
d) OUB/0463/2016 – žádost o vyjádření pro stavební řízení – p.č. 90/4, 91/3, 93/3 

ZO nemá námitek.  
e) OUB/0459/2016 – oznámení o zahájení územního řízení – vrtaná studna 

 ZO bere na vědomí.  
f) OUB/0462/2016 – přerušení řízení o odstranění stavby – vrtaná studna – p.č. 95/73 

ZO bere na vědomí.  
g) OUB/0466/2016 – ohlášení udržovacích stavebních prací – U Výmoly 106 

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

ZO bere na vědomí.  
i) OUB/0479/2016 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 95/73  

ZO bere na vědomí.  
j) OUB/0478/2016 – vyjádření – rekonstrukce zhlaví šachtové studny – p.č. 896/23 v k.ú. Tehov 

ZO bere na vědomí.  
k) OUB/0471/2016 – oznámení geologických prací – p.č. 84/123 

ZO bere na vědomí.   
l) OUB/0482/2016 – žádost o vyjádření k PD – rekonstrukce chaty – p.č. 95/26 

ZO nemá námitek, je však potřeba souhlasné stanovisko sousedů.   



m) OUB/0481/2016 – ohlášení udržovacích prací na fasádě – p.č. 377 
ZO bere na vědomí, dopravní značení nespadá pod OÚ, je potřeba nahlásit na Dopravně-správním 

úřadu v Říčanech a získat tam povolení.   
n) OUB/0483/2016 – oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání – nepovolené terénní úpravy 

– p.č. 170/7 

Zástupce obce se zúčastní.   
o) OUB/0485/2016 – rozhodnutí – změna rozhodnutí o uzavírce – částečné uzavírky úseku silnice III. třídy 

č. III/10174  - v doběod 8.8.-31.10.2016 – výstavba chodníku 

ZO bere na vědomí.   
p) OUB/0486/2016 – změna rozhodnutí o zvláštním užívání – silnice č. III/10174 v období 8.8,-31.10.2016 

– výstavba chodníku 

ZO bere na vědomí.   
q) OUB/0484/2016 – Rozhodnutí – stavební povolení – komunikace a zpevněné plochy Babice U Výmoly – 

p.č. 90/4, 90/11, 90/12, 91/3, 379.   

ZO bere na vědomí.   

r) OUB/0477/2016 – Oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 95/73.   

ZO bere na vědomí.   
s) OUB/0448/2016 – Souhlas s užíváním stavby  RD – p.č. 84/118 

ZO bere na vědomí.   

   
 
 

8) Ostatní  

a) Dotace  
Byla dokončena rekonstrukce zvoničky, probíhá závěrečné vyúčtování dotace. Zároveň probíhá závěrečné 
vyúčtování dotace na přístavbu hasičské zbrojnice. 
Obec obdržela dotaci z Ministerstva vnitra na pořízení nového vozu pro výjezdovou jednotku SDH Babice 
ve výši 450 tis. Kč. V roce 2017 bude žádat o další příspěvek na vůz ve výši dalších 2/6 ceny vozu.  
Obec plánuje podat žádost o dotaci na chodník v lokalitě Babičky (křižovatka Starobabická/Mlejnská – směr 
Doubek).  
Obec čeká na vyhlášení dotace na tvorbu územních plánů.  
Probíhají přípravné práce na zpracování PD revitalizace sportovního hřiště.  

b) Pojmenování nových ulic 

Návrh usnesení č. 3/14/2016: 
ZO souhlasí s pojmenováním nových místních komunikací v obci: Luční – p.č. 84/38, 84/156;  Janovická – 
p.č. 226/26, 227/14, K Osadce – p.č. 360, 215/9 a přidružené pozemky kolem cesty, Na Hujaru – p.č. 361/1, 
184/2, 182/5, Brennerova – p.č. 95/105, 95/117, 95/116, rozšíření Osadní na p.č. 95/79 a 95/119. 
Hlasování:  10 pro. Usnesení bylo přijato.  

c) Nová OZV 

Návrh usnesení č. 4/14/2016: 
ZO schvaluje novou OZV č. 3/2016, kterou se stanoví pravidla pro regulaci hlučných činností za účelem 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku s účinností od 19.10.2016.  
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.  

d) Instalace úsekového měření rychlosti na Starobabické 
ZO se rozhodlo nepokračovat v procesu žádosti o instalaci úsekového měření rychlosti vozidel v obci. 
Měření je zajištěno v rámci koordinační dohody s Policií ČR.  

e) Přesun částky Kč 100 000,- z běžného účtu na účet ČNB kvůli platbě za rekonstrukci zvoničky v Babičkách 
ZO souhlasí s přesunem.  



f) Chata soukromého majitele na obecním pozemku na Hujaře 
Dle dodaných historických dokumentů majitelem chaty se jedná pravděpodobně o úřední chybu z let před 
rokem 1989, která bude prověřena a po poradě s právním zástupcem obce uvedena do pořádku.        
 

g) Stanovy svazkové školy 
ZO nemá k poslední verzi (zkontrolované a doplněné Krajským úřadem) námitek.  
 

h) Rezignace pí. Gurecké na člena Kulturně-sportovního výboru 
Pí. Linda Gurecká rezignuje ke dni 26.9.2016 na funkci člena Kulturně-sportovního výboru.  
Pí. Dvořáková navrhuje jako nového člena p. Jakuba Gureckého.  
 

Návrh usnesení č. 5/14/2016: 
ZO souhlasí s novým členem Kulturně-sportovního výboru – panem Jakubem Gureckým.   
Hlasování:  10 pro. Usnesení bylo přijato.  

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.14 

konaného dne 26.9.2016 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 9 (10) přítomných 

SCHVALUJE: 

 1/14/2016 – ZOB schvaluje rozšíření zabezpečovacího systému pro obecní majetek – budovy MŠ, 
budovy staré školy, Obecního úřadu a hřiště na základě cenové nabídky fy. Jablotron ve výši do 
100 000,- Kč bez DPH. 

 2/14/2016 – ZOB schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu – služebnosti – IP-12-
6006467/1 pro pozemek p.č. 347/1 s firmou ČEZ distribuce, a.s., zast. Společností Elektro servis VV 
s.r.o.   

 3/14/2016 – ZOB souhlasí s pojmenováním nových místních komunikací v obci: Luční – p.č. 84/38, 
84/156;  Janovická – p.č. 226/26, 227/14, K Osadce – p.č. 360, 215/9 a přidružené pozemky kolem 
cesty, Na Hujaru – p.č. 361/1, 184/2, 182/5, Brennerova – p.č. 95/105, 95/117, 95/116, rozšíření 
Osadní na p.č. 95/79 a 95/119. 

 4/14/2016 – ZOB schvaluje novou OZV č. 3/2016, kterou se stanoví pravidla pro regulaci hlučných 
činností za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku s účinností od 19.10.2016.  

 5/14/2016 – ZOB souhlasí s novým členem Kulturně-sportovního výboru – panem Jakubem 
Gureckým.   
 
 

 

POVĚŘUJE: 

 Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ distribuce, a.s., zast. 
společností Elektro servis VV s.r.o.   
 
 

 
 

V Babicích dne:  26.9.2016 
Vyvěšeno dne:  5.10.2016 
Ověřovatelé zasedání: pí. Šebková a p. Rozsíval 
Zapsala: Marcela Marks        

 

                                                                                                                                                         Jan Chadraba   
                     starosta obce 


