Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 31.1.2018 v 19:00 na OÚ Babice
Zápis č. 2
Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Šebková Helena, Staněk Radim, Vrábelová Kateřina,
Havlová Marcela, Jež Miroslav, Dvořáková Vlaďka, Haluza Karel, Rathouský Pavel

Omluveni:
Hosté: viz přiložená prezenční listina

Program:
1) Schválení zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
2) Změny v PD "revitalizace sportovního areálu Babice"
3) Likvidace dešťových vod v ulici Topolová
4) Schválení smlouvy s p. K.S. o poskytování služeb Pověřence GDPR
5) Stavební
6) Ostatní
Souhlasí 11 členů ZO.
1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis ze 15.1.2018 schválen 11 hlasy ZO.
Jako ověřovatelé byli navrženi: M. Jež a Marcela Havlová
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks
Hlasování: návrh schválen 11 hlasy ZO

2) Změny v PD „Revitalizace sportovního areálu Babice“
Na návrh K-S výboru byla projednána žádost na změnu velikosti a budoucí možnosti zastřešení
multifunkčního hřiště nafukovací halou. ZO souhlasilo se zvětšením rozměrů multifunkčního hřiště za
účelem zkvalitnění podmínek pro jednotlivé sporty. Přípravu základu pro nafukovací halu se ZO rozhodlo
nepodpořit a to hlavně z důvodu finanční nákladnosti pořízení haly. Dalšími důvody byly obavy z nuceného
komerčního pronájmu, který nebyl záměrem při pořízení hřiště, které má sloužit hlavně občanům Babic.
Dále nárůst administrativní a finanční náročnosti při provozu haly (manipulace, skladování, vybírání
poplatků, údržba, aj.).
Usnesení č. 1/2/2018:
ZO schvaluje změnu PD v bodu velikost hřiště a souhlasí se zvětšením rozměru 29x18 m.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2/2/2018:
ZO schvaluje změnu PD v bodu přípravy betonového základu pro možnost budoucího umístění nafukovací
haly.
Hlasování: 1pro. 10 proti. Usnesení tímto nevzniká.
3) Likvidace dešťových vod v ul. Topolová/Kruhová
Pí. Marks informovala o průběhu jednání s projektanty a stavbaři o možnostech likvidace dešťových vod
v ul. Topolová. Ta bude řešena v návaznosti na plánovanou výstavbu parkovacího stání podél sportovního
hřiště v rámci projektu revitalizace sportovního areálu. O finálním řešení bude informovat na dalším ZO, až
bude jasná finanční nákladnost jednotlivých řešení.

4) Schválení smlouvy s p. K.S. o poskytování služeb Pověřence GDPR
Usnesení č. 3/2/2018:
ZO souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování služeb jako Pověřence GDPR v souladu s obecným nařízením
EP 2016/679 s panem K.S. a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4/2/2018:
ZO souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k Dohodě o pracovní činnosti s panem K.S. a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.

5) Stavební pošta
OUB/0061/2018 – Žádost o vyjádření k rekonstrukci a přestavbě RD na pozemcích p.č. 96/10 a 126
ZO souhlasí a nemá námitek.
OUB/0067/2018 – Souhlas s užíváním stavby, pozemek p.č. 280/11, 280/12
ZO bere na vědomí.
OUB/0058/2018 – Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby komunikace na pozemcích p.č. 95/67,
95/94, 95/95, 95/97, 95/98, 95/99, 95/100, 95/101, 95/102, 95/103, 95/105, 377
ZO bere na vědomí.
OUB/0052/2018 – Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemku p.č. 235/22
ZO bere na vědomí.
OUB/0060/2018 – Žádost o vyjádření k PD na pozemku p.č. 235/15
ZO obce Babice souhlasí. Před zahájením výstavby je nezbytné ve spolupráci se stavebním výborem předat
komunikaci, pořídit fotodokumentaci jejího stavu a složit vratnou kauci na případnou opravu ve výši
25 000,-Kč (na základě Smlouvy o složení jistiny). Pro napojení na komunikaci je nutné vyplnit potřebnou
žádost a uhradit správní poplatek.
OUB/0049/2018 – Žádost o vyjádření k PD na pozemcích p.č. 65/3, 65/30, 67/27
ZO souhlasí a nemá námitek.
OUB/0048/2018 – Žádost o vyjádření k PD na pozemku p.č. 74/11
ZO souhlasí. Komunikace není ve vlastnictví obce, požádat o připojení vlastníka.
6) Ostatní
a) Výroční zprávy jednotlivých výborů
Starosta požádal vedoucí jednotlivých výborů o výroční zprávy své činnosti za rok 2017.
b) Nájemní smlouva BD
Usnesení č. 5/2/2018:
ZO souhlasí s Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. června 2015 se Spolkem Babický drak a
pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.
c)

Kontejnerové stání v Babičkách
pí. Marks řeší s fondem SFDI a projektantem změnu v projektové dokumentaci chodníku H v lokalitě
Babičky – rozšíření kontejnerového stání.

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:00 hod. ukončeno.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 2
konaného dne 31.1.2018
Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
SCHVALUJE:
•
•
•
•

1/2/2018 – ZOB schvaluje změnu PD v bodu velikost hřiště a souhlasí se zvětšením rozměru 29x18 m.

3/2/2018 - ZOB souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování služeb jako Pověřence GDPR v souladu
s obecným nařízením EP 2016/679 s panem K.S.
4/2/2018 – ZOB souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k Dohodě o pracovní činnosti s panem K.S.
5/2/2018 – ZOB souhlasí s Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. června 2015 se Spolkem Babický
drak.

POVĚŘUJE:
•

Starostu k podpisu Smlouvy o poskytování služeb jako Pověřence GDPR v souladu s obecným nařízením EP

•
•

2016/679 s panem K.S.
Starostu k podpisu Dodatku č. 1 k Dohodě o pracovní činnosti s panem K.S.
Starostu k podpisu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.6.2015 se Spolkem Babický drak.

V Babicích dne: 31.1.2018
Vyvěšeno dne: 12.2.2018
Ověřovatelé zasedání: M. Jež a M. Havlová
Zapsala: M. Marks

Jan Chadraba, starosta obce

