
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.5.2018 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 5 

Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim – příchod v 19:20, Dvořáková Vlaďka, 

Haluza Karel, Rathouský Pavel, Šebková Helena, Vrábelová Kateřina, Jež Miroslav 

 
Omluveni: Havlová Marcela 

Hosté: viz prezenční listina 

Program:  

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

2) Dotace 

3) Žádost města Říčany o schválení usnesení v zastupitelstvu - Návrh OOP stanovující místní úpravu provozu na 

silnicích II. a III. třídy vedoucí k omezení nákladní tranzitní dopravy na území města Říčany 

4) Schválení nabídek na rekonstrukci vnitřních prostor hasičské zbrojnice, fasády a okolí budovy 

5) Stavební 

6) Ostatní 

   

Souhlasí 9 členů ZO.  

 

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 26.3.2018 schválen 9 hlasy ZO. 
Jako ověřovatelé byli navrženi: p. Rathouský a p. Rozsíval 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen hlasy 9 ZO 

 

2) Dotace 

Příchod R. Staněk  
 
M. Marks informovala zastupitele o výsledcích druhého kola veřejných zakázek na revitalizaci sportovního 
areálu a multifunkční hřiště. 

Na revitalizaci sportovního areálu v Babicích obec sice v druhém kole obdržela pro stavební část (kabiny a 
úprava parkování) požadovaný minimální počet tří nabídek, ale vítězná nabídka zněla bohužel na částku 
cca 10 mil. Kč vč. DPH. Vzhledem k navýšení původního rozpočtu o cca 2 mil. Kč, což bylo pro ZO 
neakceptovatelné, se ZO rozhodlo veřejnou zakázku zrušit. ZO rozhodlo o opakovaném vyhlášení VZ.  

Usnesení č. 1/5/2018: 
ZO souhlasí se zrušením veřejné zakázky na Revitalizaci sportovního areálu Babice. Smlouva s výhercem 
(firma Hes stavební, s.r.o.) nebude z toho důvodu uzavřena.      
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

Na část VZ – Multifunkční hřiště bohužel nepřišla žádná nabídka. Byla tedy automaticky zrušena. ZO i zde 
rozhodlo o opakovaném vyhlášení VZ.  

Usnesení č. 2/5/2018: 
ZO souhlasí s vyhlášením dvou veřejných zakázek – Revitalizace sportovního areálu Babice a Multifunkční 
hřiště.       
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

 



U projektu Protipovodňového výstražného systému – rozhlasy – probíhají práce na Digitálním povodňovém 
plánu a připravuje se vyhlášení VZ na část Lokální výstražný a varovný systém pro obec Babice. 

 

Usnesení č. 3/5/2018: 
ZO souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky – Lokální výstražný a varovný systém pro obec Babice.       
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

 
 

3) Žádost města Říčany o schválení usnesení v zastupitelstvu - Návrh OOP stanovující místní 
úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy vedoucí k omezení nákladní tranzitní dopravy na 
území města Říčany 

Usnesení č. 4/5/2018: 
ZO souhlasí s návrhem opatření obecné povahy (OOP), které zakazuje tranzit nákladní dopravy nad 12t 
přes město Říčany a okolí. Jedná se o návrh OOP, který byl zaslán Odborem správních agend a dopravy MÚ 
Říčany dne 29.3.2018, který zamezuje tranzitu nákladní dopravy zejména mezi dálnicemi D1 a D11, resp. 
silnicí I/2, včetně průjezdu po komunikaci II/101. Navržené dopravní opatření přispěje k bezpečnosti v obci 
a sníží negativní vlivy nákladní dopravy na život obyvatel obce a jejího okolí.  
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

4) Schválení nabídek na rekonstrukci vnitřních prostor hasičské zbrojnice, fasády a okolí budovy 

Z důvodu neobdržení požadovaných nabídek odloženo na další ZO.   
 

5) Stavební pošta 

OUB/0221/2018 – Žádost o vyjádření k výstavbě RD na pozemku p.č. 226/32 

ZO souhlasí. 

OUB/0214/2018 – Žádost o vyjádření k výstavbě RD na pozemku p.č. 95/92 

ZO souhlasí. 

OUB/0222/2018 – Žádost o vyjádření k výstavbě plotu na pozemku p.č. 235/44 

ZO souhlasí.  

OUB/0185/2018 – Žádost o vyjádření k výstavbě RD na pozemcích p.č. 279/13 a 238/71 

ZO souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 279/13 a 238/71 v k.ú. Babice dle projektové 

dokumentace. Z důvodu zachování viditelnosti v křižovatce doporučujeme stavbu průhledného oplocení. 

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/0195/2018 – Oznámení geologických prací na pozemku p.č. 74/11 

ZO bere na vědomí. 

OUB/0217/2018 – Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – pozemek p.č. 

238/60  

ZO bere na vědomí. 

OUB/0203/2018 – Výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby RD 

ZO bere na vědomí. 

OUB/0194/2018 – Kolaudační souhlas s užíváním stavby RD na pozemku p.č. 67/21  

ZO bere na vědomí. 



OUB/0190/2018 – Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – pozemek p.č. 

58/2 

 ZO bere na vědomí. 

OUB/0275/2018 – územní souhlas – plynovodní přípojka – p.č. 355/1 a 232/8 

ZO bere na vědomí. 

OUB/0232/2018 – rozhodnutí o umístění stavby – vrtaná studna - p.č. 95/7 

ZO bere na vědomí. 

OUB/0226/2018 – společný souhlas – RD - p.č. 84/133 

ZO bere na vědomí. 

OUB/0267/2018 – žádost o vyjádření k PD -  p.č. 73/15 

ZO nemá námitky.  

OUB/0270/2018 – změna rozhodnutí o uzavírce -  pozemní komunikace Doubek 

ZO bere na vědomí.  

OUB/0268/2018 –vytyčení pozemku z důvodu stavby plotu -  p.č. 84/194 

ZO bere na vědomí.  

OUB/0255/2018 – společný souhlas – RD - p.č. 65/13 a 65/14 

ZO bere na vědomí. 

OUB/0244/2018 – kolaudační souhlas s užíváním stavby – RD – p.č. 74/10 

ZO bere na vědomí. 

OUB/0261/2018 – žádost o souhlas s oplocením pozemku – p.č. 95/95, 95/127, 95/128 

ZO souhlasí. 

OUB/0242/2018 – společný souhlas – RD – p.č. 226/32 

ZO bere na vědomí.  

OUB/0241/2018 – společný souhlas - RD – p.č. 95/92 

ZO bere na vědomí. 

OUB/0240/2018 – společný souhlas - RD – p.č. 238/71 a 279/13 

ZO bere na vědomí. 

OUB/0256/2018 – žádost o vyjádření k PD – p.č. 95/106 

ZO 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/0269/2018 – oznámení zahájení společného řízení – 7 RD – lokalita U Výmoly 

ZO nesouhlasí, PD nesouhlasí s ÚR, námitky budou sepsány a podány na Stavební odbor v Říčanech.   

 

6) Ostatní  

a) Schůzka PID v Říčanech  
P. Rozsíval informoval zastupitele o proběhlé schůzce PID v Říčanech. PID je zkratka pro pražskou 
integrovanou dopravu. Jedná se o nově vzniklou organizaci, která navazuje na práci Ropidu, který je 
nyní jen účastníkem jednání. Jízdní řády se nadále řeší s Ropidem. Nově vznikající linky jsou plně v režii 
obcí, které se na lince musí domluvit a podělit se i o náklady které na provoz vzniknou. Nově půjdou 
tzv. "lítačky" koupit i mimo Prahu na vybraných místech v kraji. Dopravci mají málo řidičů na pokrytí 
provozu, mají malé platy. Byli jsme informováni o nové mobilní aplikaci s názvem " PID info " kde si 
každý může ověřit, zda spoj pojede nebo má zpoždění. 

b) Vydláždění povrchu „myší díry“ v lokalitě Mlejnsko 
Ulička bude vydlážděna a na jejím vstupu do ulice Okružní bude z bezpečnostních důvodů proti jízdě 
motorkářů postavena zábrana. ZO souhlasí.  
 



c) Žádost Linky bezpečí na příspěvek  

Usnesení č. 5/5/2018: 
ZO souhlasí s poskytnutím daru společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 7 500,- Kč na její provoz a 
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy 
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

d) Žádost manželů H. o povolení pořádání akce Veselá babická náves dne 10.6.2018 
ZO souhlasí.  

e) Žádost manželů H. o příspěvek na pořádání akce Veselá babická náves dne 10.6.2018 

Usnesení č. 6/5/2018: 
ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 20 000,- Kč manželům H. na pořádání akce Veselá 
babická náves dne 10.6.2018 a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.  
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

f) Žádost pana K. M. na odkup části obecního pozemku   

Usnesení č. 7/5/2018: 
ZO vyhlašuje záměr části prodeje obecního pozemku p.č. 369/1, resp. její oddělenou část p.č. 369/41, 
přiléhajícího k poz. p.č. st. 70 ve výměře 45 m2.        
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

g) Kavárna  

Usnesení č. 8/5/2018: 
ZO souhlasí se zněním Nájemní smlouvy na prostory ve výměře 57,58 m2 v budově č.p. 76 za účelem 
provozu kavárny mezi obcí Babice a paní H.Ř.  a pověřuje starostu k jejímu podpisu.        
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato. 

h) Žádosti ke zkvalitnění cest v chatových osadách a schválení cenových nabídek 
Z důvodu neobdržení požadovaných nabídek odloženo na další ZO. 

i) Souhlas ZO s pravidly postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů 

Usnesení č. 9/5/2018: 
ZO schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů – viz Příloha 1.         
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

j) Počet členů Zastupitelstva pro nadcházející volební období  

Usnesení č. 10/5/2018: 
Na základě výzvy Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 11.5.2018 byl navržen a odsouhlasen 
počet 11 zastupitelů pro následující volební období.         
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 20:35 hod. ukončeno. 
 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 5 
konaného dne 14.5.2018 

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

SCHVALUJE: 

• 1/5/2018 – ZOB souhlasí se zrušením veřejné zakázky na Revitalizaci sportovního areálu Babice. Smlouva 
s výhercem (firma Hes stavební, s.r.o.) nebude z toho důvodu uzavřena.     

• 2/5/2018 – ZOB souhlasí s vyhlášením dvou veřejných zakázek – Revitalizace sportovního areálu Babice a 
Multifunkční hřiště.     

• 3/5/2018 – ZOB souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky – Lokální výstražný a varovný systém pro obec 
Babice. 

• 4/5/2018 – ZOB souhlasí s návrhem opatření obecné povahy (OOP), které zakazuje tranzit nákladní 
dopravy nad 12t přes město Říčany a okolí. Jedná se o návrh OOP, který byl zaslán Odborem správních 
agend a dopravy MÚ Říčany dne 29.3.2018, který zamezuje tranzitu nákladní dopravy zejména mezi 
dálnicemi D1 a D11, resp. silnicí I/2, včetně průjezdu po komunikaci II/101. Navržené dopravní opatření 
přispěje k bezpečnosti v obci a sníží negativní vlivy nákladní dopravy na život obyvatel obce a jejího okolí. 

• 5/5/2018 – ZOB souhlasí s poskytnutím daru společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 7 500,- Kč na její provoz. 

• 6/5/2018 – ZOB souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 20 000,- Kč manželům H. na pořádání akce 
Veselá babická náves dne 10.6.2018. 

• 7/5/2018 – ZOB vyhlašuje záměr části prodeje obecního pozemku p.č. 369/1, resp. její oddělenou část p.č. 
369/41, přiléhajícího k poz. p.č. st. 70 ve výměře 45 m2. 

• 8/5/2018 – ZOB souhlasí se zněním Nájemní smlouvy na prostory ve výměře 57,58 m2 v budově č.p. 76 za 
účelem provozu kavárny mezi obcí Babice a paní H.Ř.     

• 9/5/2018 – ZOB schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů – viz 
Příloha 1. 

• 10/5/2018 –Na základě výzvy Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 11.5.2018 byl navržen a 
odsouhlasen počet 11 zastupitelů pro následující volební období.                  
  
 

 
 

POVĚŘUJE: 
 

• Starostu k podpisu darovací smlouvy se společností Linka bezpečí, z.s. 

• starostu k podpisu darovací smlouvy s manželi H. na poskytnutí daru ve výši 20 000,- Kč.   
• Starostu k podpisu nájemní smlouvy s paní H.Ř. na prostory v budově č.p. 76.  

 
 
 
 

 

V Babicích dne: 14.5.2018 
Vyvěšeno dne: 24.5.2018 
Ověřovatelé zasedání: p. Rathouský a p. Rozsíval 
Zapsala: M. Marks          

 
 
 
 
Jan Chadraba, starosta obce   



                     

Příloha usnesení zastupitelstva obce Babice č. 9/5/2018 

Obec Babice 

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů 

Čl. 1 

(1) Zastupitelstvo obce Babice usnesením č. 9/5/2018 ze dne 14.05.2018 vzalo na vědomí 

Směrnici obce Babice pro zpracování osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti 

obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) – GDPR. 

(2) Zastupitelstvo obce Babice ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění 

svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi obce ukládá zajistit dodržování 

těchto pravidel při zpracování osobních údajů obecním úřadem a při plnění smluv, jejichž 

předmětem je zpracování osobních údajů. 

Čl. 2 

(1) Obec zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 

GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů 

a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech 

zpracování podle čl. 30 GDPR. 

(2) K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění 

svých úkolů a povinností pro obec. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se 

seznamují, mlčenlivost. 

(3) V případech, kdy obec hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například ve 

zpravodaji obce nebo na internetových stránkách, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah 

tohoto zveřejnění. 

Čl. 3 

(1) Obec přijímá opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména: 

a) zajištění přítomnosti osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 v prostorách, kde jsou zpracovávány 

osobní údaje, po dobu, kdy jsou tyto prostory přístupné jiným osobám, popřípadě uzamykání 

listin s osobními údaji, pokud osoba uvedená v čl. 2 odst. 2 není v této době přítomna, 

b) uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje, 

c) ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními 

silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením, 

d) ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro přenosná zařízení, 

pokud jsou pro ně takové programy běžně dostupné, 



e) další vhodná opatření prováděná odpovědnou osobou pro ochranu přenosné výpočetní 

techniky nebo přenosných úložišť dat (například neustálý dohled, zamčený přepravní obal, 

folie na displeji, šifrování dat, osobní manipulace s úložištěm při kopírování dat do jiného 

přístroje), 

f) šifrování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými 

nebo citlivými osobními údaji v případě odesílání souboru e-mailem nebo jeho uložení na 

sdílené úložiště.  

(2) Obec vede evidenci výpočetní techniky, úložišť dat a programového vybavení 

používaných ke zpracování osobních údajů. U přenosné výpočetní techniky a úložišť dat se 

eviduje též osoba odpovědná za využívání přenosného zařízení a za jeho ochranu před 

neoprávněným přístupem. Obec zajišťuje, aby výpočetní technika a úložiště dat používaná ke 

zpracování osobních údajů nebyla využívána k soukromým účelům.  

(3) Obec vede evidenci klíčů používaných k uzamykání listin s osobními údaji a uzamykání 

prostor, v nichž se zpracovávají osobní údaje.  

(4) Obec dbá na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících spisovou službu 

a archivnictví, zejména včas a řádně provádí skartační řízení.  

Čl. 4 

(1) Obec zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). 

Pověřenec plní povinnosti podle čl. 37 až 39 GDPR v souladu se smlouvou nebo jiným 

dokumentem upravujícím vzájemná práva a povinnosti obce a pověřence.   

(2) Obec dále 

a) vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR, 

b) zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 13 a 14 GDPR, 

c) naplňuje práva subjektů údajů, zejména práva na přístup k údajům podle čl. 15 GDPR 

a práva na opravu podle čl. 16 GDPR a 

d) provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 34 

GDPR. 

(3) Návrhy záznamů, informací, vyřízení žádostí a ohlášení a oznámení podle odstavce 2 

zpracovává pověřenec. 

(4) Obec poskytuje pověřenci potřebnou součinnost. 

Čl. 5 

(1) Obec vede evidenci opatření podle čl. 3, evidenci případných souhlasů se zpracováním 

osobních údajů a evidenci případů porušení zabezpečení osobních údajů. 

(2) Obec pravidelně, nejméně jednou ročně vyhodnocuje plnění pravidel ochrany osobních 

údajů a přijímá opatření k nápravě. Vyhodnocení zpracovává pověřenec za součinnosti obce. 

Babice, dne  14.05.2018 


