
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Babice konaného dne 31.10.2018  

v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 10 

Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim, Haluza Karel, Rathouský Pavel, Jež 

Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, Vrábelová Kateřina, Vokáč Martin 

 
Omluveni:  
Hosté: viz prezenční listina 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Babice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním 
starostou obce Janem Chadrabou („dále jako „předsedající“).  

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, v platném znění.  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání 
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 22.10.2018, žádný návrh nebyl podán). 
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Babice zveřejněna v 
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2018 do 1.11.2018. Současně byla zveřejněna 
na „elektronické úřední desce“.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha Č. 1) konstatoval, že 
přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 
 

1) Složení slibu členy zastupitelstva  

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před 
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, v platném znění). 
 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Babice 
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva 
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

2) Určení ověřovatelů zasedání a zapisovatele zasedání 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Martina Vokáče a Pavla Rathouského a zapisovatelem Marcelu 
Marks. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným občanům.  

Usnesení č. 1/10/2018: 
ZO Babice určuje ověřovateli zápisu Martina Vokáče a Pavla Rathouského a zapisovatelem Marcelu Marks.        
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  



3) Program  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva 
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

• Volba starosty a místostarosty  
a) určení počtu místostarostů  
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona 
o obcích)  
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty  
d) volba starosty  
e) volba místostarosty  

• Zřízení finančního, kontrolního výboru a ostatních výborů 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  
b) volba předsedy finančního výboru  

 c) volba předsedy kontrolního výboru  
d) volba členů finančního výboru  

 e) volba členů kontrolního výboru  
 f) zřízení dalších výborů a komisí 

• Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  

• Diskuse / Přestávka  

• Další body programu zastupitelstva 
a) žádost o příspěvek na Babybox  
b) schválení smlouvy s obcí Doubek  
c) schválení vyhlášení veřejné zakázky na stavbu chodníku  

  d) výměna dětských herních prvků na návsi  
  e) ostatní 

s navrženým programem souhlasí 11 zastupitelů.  

 

4) Volba starosty a místostarosty 

• Určení počtu místostarostů  

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto 
bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.  

Usnesení č. 2/10/2018: 
ZO schvaluje zvolení jednoho místostarosty.        
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

• Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu 
§ 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Usnesení č. 3/10/2018: 
ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkcí starosty a místostarosty obce 
budou oba členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.        
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

 



• Určení způsobu volby starosty a místostarosty  

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně 
hlasováním.  

• Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: 
Člen zastupitelstva Marcela Havlová navrhl zvolit do funkce starosty Jana Chadrabu. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Usnesení č. 4/10/2018: 
ZO volí starostou obce Babice Jana Chadrabu.        
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

• Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující 
návrhy: Člen zastupitelstva Jan Chadraba navrhl zvolit do funkce místostarosty Marcelu Marks. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Usnesení č. 5/10/2018: 
ZO volí místostarostkou obce Babice Marcelu Marks       
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

 

5) Zřízení kontrolního a finančního výboru, zřízení ostatních výborů a komisí 

• Zřízení výborů a určení počtu jejich členů  

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se 
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 
zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen 
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, 
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu 
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích).  

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři 
členy. Jiný návrh podán nebyl.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.  

Usnesení č. 6/10/2018: 
ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.        
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

• Volba předsedy finančního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva Josef Rozsíval navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru 
Marcelu Havlovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  



Usnesení č. 7/10/2018: 
ZO volí předsedou finančního výboru Marcelu Havlovou.        
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

• Volba předsedy kontrolního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Chadraba navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru 
Helenu Šebkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Usnesení č. 8/10/2018: 
ZO volí předsedou kontrolního výboru Helenu Šebkovou.        
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

• Volba členů finančního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Volba členů byla 
přesunuta na další ZO.   

• Volba členů kontrolního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující 
návrhy: J. Rozsíval a K. Vrábelová.   

Usnesení č. 9/10/2018: 
ZO volí členy kontrolního výboru J. Rozsívala a K. Vrábelovou.         
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

• Zřízení stavebního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo pětičlenný stavební výbor. Jiný návrh podán nebyl.  
Návrh na předsedu: Karel Haluza 
Návrh členů: J. Rak, J. Rozsíval, J. Hlavnička, M. Vokáč   

Usnesení č. 10/10/2018: 
ZO zřizuje stavební výbor. Jako předsedu volí K. Haluzu.         
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení č. 11/10/2018: 
ZO schvaluje členy stavebního výboru J. Raka, J. Rozsívala, J. Hlavničku a M. Vokáče.          
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

• Zřízení komise veřejného pořádku 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo tříčlennou komisi veřejného pořádku. Jiný návrh podán nebyl.  
Návrh na předsedu: Pavel Rathouský 
Návrh členů: J. Rozsíval, M. Jež   

Usnesení č. 12/10/2018: 
ZO zřizuje komisi veřejného pořádku. Jako předsedu volí P. Rathouského.         
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

 



Usnesení č. 13/10/2018: 
ZO schvaluje členy komise veřejného pořádku J. Rozsívala a M. Ježe.         
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

• Zřízení dopravního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo tříčlenný dopravní výbor. Jiný návrh podán nebyl.  
Návrh na předsedu: Josef Rozsíval 
Návrh členů: J. Chadraba a J. Křepinský   

Usnesení č. 14/10/2018: 
ZO zřizuje dopravní výbor. Jako předsedu volí J. Rozsívala.          
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení č. 15/10/2018: 
ZO schvaluje členy dopravního výboru J. Chadrabu a J. Křepinského.          
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

• Zřízení kulturně-sportovního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kulturně-sportovní výbor. Počet členů a návrh členů byl přesunut 

na další ZO. Návrh na předsedu: Josef Rozsíval.  

Usnesení č. 16/10/2018: 
ZO zřizuje kulturně-sportovní výbor a jako předsedu volí J. Rozsívala.          
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 
obcích) 

Usnesení č. 17/10/2018: 
Zastupitelstvo obce Babice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny 
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v maximální 
výši.  
 
Zastupitelstvo obce Babice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že 
při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako 
součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce dle nařízení vlády č. 318/2017Sb. 
 
Zastupitelstvo obce Babice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční 
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne následujícího po 
přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 
složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet 
od prvého dne následujícího měsíce zvolení do této funkce.  
 
Zastupitelstvo obce Babice stanoví, že členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, odměnu ve výši 500 Kč. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato. 

 



7) Ostatní 

a) Schválení zápisu č. 9 ze dne 1.10.2018 
Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis č. 9 ze dne 1.10.2019 schválen 11 hlasy ZO. 

b) Žádost o příspěvek na Babybox  

Usnesení č. 18/10/2018: 
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku 5 000,- Kč na projekt Babybox.          
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

c) MŠMT – dotace na revitalizaci sportovního areálu  

Usnesení č. 19/10/2018: 
ZO schvaluje využití vlastních finančních prostředků na rozdíl mezi cenou projektu Revitalizace sportovního 
areálu a dotací obdrženou z fondu MŠMT i v roce 2019.            
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato. 

d) Schválení smlouvy s Doubkem  
ZO projednalo návrh smlouvy o partnerství s obcí Doubek na přijímání 3 dětí do babické mateřské školy 
každý rok. Nově se projednal i návrh na úplatu za toto partnerství ve výši 27 000,- Kč ročně.  

Usnesení č. 20/10/2018: 
ZO souhlasí se zněním smlouvy o partnerství s obcí Doubek k zajištění povinné předškolní docházky 3 dětí 
s místem trvalého pobytu na území obce Doubek a pověřuje starostu k jejímu podpisu.          
Hlasování: 8 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato. 

e) Veřejná zakázka na dodavatele stavby chodníku Za Zrcadlem – Matějkova 

Usnesení č. 21/10/2018: 
ZO souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavby chodníku podél ulice Starobabická v úseku Za 
Zrcadlem – Matějkova. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s jejím výhercem.           
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato. 

Stavba bude zahájena dle dohody s dodavatelem, pravděpodobně v nejbližším možném termínu roku 
2019. 

f) Výměna dětských herních prvků na návsi 
Vzhledem ke špatnému stavu dětských herních prvků na návsi navrhl starosta jejich výměnu. Ze čtyř 
oslovených dodavatelů ZO vybralo firmu Bonita, na základě kladných referencí. Předpokládaný termín 
výměny je první polovina prosince, pokud dovolí počasí.  

Usnesení č. 22/10/2018: 
ZO vybírá jako dodavatele nových dětských herních prvků na náves firmu Bonita Group Service, s.r.o. a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.            
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato. 

g) Kontrola hospodaření MŠ 
Starosta pověřuje ke každoroční kontrole hospodaření Mateřské školy Dráček kontrolní komisi ve složení 
M. Havlová, J. Rozsíval, H. Šebková. Kontrola bude dle dohody s ředitelkou školky provedena do konce roku 
2018.  

h) Odměna pro mistryně světa v pom-pom 
Starosta navrhl nákup odměny pro dvě děvčata z Babic, které se zúčastnily MS v pom pom tancích v J.A.R. a 
mistrovství světa vyhrály. Odměna jim bude předána na vánočním setkání.  



Usnesení č. 23/10/2018: 
ZO souhlasí s poskytnutím dárkových poukázek slečnám E.Š. a  A.L. v ceně 3000,- Kč každé.           
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato. 

i) Schůzka s panem Michaličkou – napojení Babic na Městskou dopravu Říčany 
Vedení obce inicializovalo schůzku v Říčanech s panem Michaličkou s cílem odklonění linky č. 3 městské 
říčanské dopravy do Babic. V současné chvíli toto napojení není možné, protože by byl porušen stávající 
jízdní řád a autobus by zajížďkou do Babic nestihl splnit časový úsek, který má vymezen. O této možnosti 
bude v Říčanech dále jednáno, hlavně v návaznosti na možném zrušení jedné zastávky ve Strašíně. Obec 
zkontaktuje Středočeský kraj s dotazem na možný finanční příspěvek. Zástupci obcí se znovu sejdou na 
schůzku v lednu 2019.    

j) Dovybavení OÚ výpočetní technikou 
ZO souhlasí s dovybavením a obnovou obecního úřadu výpočetní technikou.  

 

 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:30 hod. ukončeno. 
 

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina 

Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce Babice 

Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

Přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě.  

 

 
 
 

 

 
V Babicích dne: 31.10.2018 
Vyvěšeno dne: 13.11.2018 
Ověřovatelé zasedání: M. Vokáč, P. Rathouský 
Zapsala: M. Marks          

 
 
 
Jan Chadraba, starosta obce   


