
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 28.1.2019 v 19 hod na OÚ Babice 

Zápis č. 1 

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

Miroslav, Šebková Helena 

 
Omluveni: Havlová Marcela, Vrábelová Kateřina, Vokáč Martin 

Hosté: viz prezenční listina 

Program:  

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

2) Informace k žádosti – příspěvek na humanitární projekt v Indii 

3) Nová OZV o zákazu používání pyrotechniky 1/2019 

4) Stavební 

5) Dotace 

6) Ostatní 

      

Souhlasí 8 členů ZO.  

 

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis 19.12.2018 schválen 8 hlasy ZO. 
Jako ověřovatelé byli navrženi: M. Jež a K. Haluza 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen hlasy 8 ZO 
 

2) Informace k žádosti – příspěvek na humanitární projekt v Indii 

Slečna E. představila zastupitelům charitativní projekt, který je podpořen školou Open Gate v jehož rámci 
skupina studentů cestuje do Indie a podílí se na různých dobročinných aktivitách. Slečna E. žádala o 
příspěvek na organizaci, která potřebuje vzdělávací pomůcky pro mentálně postižené.  

Usnesení č. 1/1/2019: 
ZO souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10 tis. Kč panu R.M. jako příspěvek na dobročinný projekt v Indii. ZO 
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.  
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

3) OZV o pyrotechnice č. 1/2019  

V návaznosti na množící se stížnosti občanů na čím dál častější používání pyrotechniky v obci byla 
připravena nová obecně závazná vyhláška, která tuto činnost reguluje.  

Usnesení č. 2/1/2019: 
ZO schvaluje OZV č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. 
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

 



4) Stavební pošta 
 
OUB/0030/2019 – přístavba RD  -  č.p. 309 
ZO souhlasí a nemá námitek.  
OUB/0055/2019 – žádost o vyjádření ke stavbě inženýrských sítí a souhlasu se stavbou – plánovaná 
výstavba projektu rodinných domů v lokalitě Na Bezchlebí 
ZO souhlasí a nemá námitek.    
OUB/0028/2019 – žádost o souhlas se stavbou RD – p.č. 383 a 84/207 
ZO souhlasí a nemá námitek.   
OUB/0047/2019 – veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání ÚP Tehovec 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0049/2019 – oznámení zahájení společného úz a stav řízení – nakládání s podzemními vodami – p.č. 
74/11 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0019/2019 – kolaudační souhlas s užíváním stavby – RD – p.č. 297/9  
ZO bere na vědomí. 
OUB/0023/2019 – rozhodnutí Krajského úřadu – stavba 7 RD v lokalitě U Výmoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ZO bere na vědomí. 
OUB/0036/2019 – společný souhlas – ohlášení stavebního záměru RD – p.č. 74/19 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0015/2019 – sdělení k ohlášení dokončení stavby – RD  – p.č. 95/66  
ZO bere na vědomí. 
OUB/0014/2019 – sdělení k ohlášení dokončení stavby – RD  – p.č. 73/15  
ZO bere na vědomí. 
OUB/0017/2019 – sdělení k ohlášení dokončení stavby – RD  – p.č. 279/13  
ZO bere na vědomí. 
OUB/0021/2019 – kolaudační souhlas s užíváním stavby - RD – p.č. 74/11 
ZO bere na vědomí. 
 

5) Dotace  

Nejsou žádné nové informace.  
 

6) Ostatní  

a) Zrušení zástavy firmě Vintex s.r.o. – plánovací smlouva Slunečná 
Vintex podal žádost o uvolnění zástavy – pozemku na Mlejnsku, kterou obec drží kvůli naplnění závazku 
plynoucího z plánovací smlouvy v lokalitě Slunečná. Důvodem je, že podmínky, které byla firma Vintex 
schopna naplnit, naplnila a více již udělat z majetkových důvodů nemůže.  
P. Pedan bude pozván na další ZO k jednání v této věci.    

b) ZŠ Mukařov 
Dle předběžných informací mukařovského vedení bude potřeba, aby spádové obce poskytly základní škole 
podporu ve formě možných prostor, kam by se spádová ZŠ mohla rozšířit. ZO diskutovalo o případných 
možných a vhodných prostorách v obci. Vedení obce se zúčastní schůzky, kde se dozví více podrobností a 
bude dále se zastupiteli o tomto tématu jednat.   

c) Žádost SK Babice o příspěvek na 9. ročník čtvrtmaratonu 

Usnesení č. 3/1/2019: 
ZO souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10 tis. Kč panu D.V. jako příspěvek na pořádání 9. ročníku Babického 
čtvrtmaratonu v září 2019. ZO pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.  
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato. 



d) Žádost o příspěvek na poskytování sociálních služeb Modré dveře 
ZO souhlasí s podporou neziskové organizace Modré dveře, která působí mj. v Říčanech a poskytuje 
zdarma psychoterapeutické služby i pro občany Babic. 

Usnesení č. 4/1/2019: 
ZO souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5 tis. Kč Terapeutickému centru Modré dveře a pověřuje starostu 
k podpisu darovací smlouvy. 
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato. 

e) Zachování průchodu do lesa z ul. Honzíkova  
Na základě jednání starosty s firmou Vintex bude nově plánovaný plot ohraničující zdroj vody posunut a 
průchod opět upraven tak, aby se zachovala jeho rozumná šíře.  

f) Vítání občánků 
Vítání občánků proběhne dne 8.3.2019 v 15 hod.  

g) Dojezd rozšířených linek č. 428 do Babiček 
Starosta požádal o vyjádření IDSK, zatím bohužel bez odpovědi.  

h) Hydrologický průzkum 
Starosta informoval zastupitele o doplněné studii zlepšení vodohospodářské infrastruktury v obci Babice a 
zároveň o dokončené hydrologické studii jímání podzemních vod pro obec Babice. Ze všeho je patrné, že ke 
zlepšení situace jsou jedinou možnou cestou podzemní vrty s úpravnou vody. Zároveň bylo povrzeno, že 
vrt, který vlastní firma Vintex v lokalitě Honzíkova, je nejvydatnější v této lokalitě.  
Zásoby vody jsou pro následujících několik let v obci dostačující, v případě potřeby obec bude vycházet 
z výsledků této studie a jednat ve věci dále.  

 

 

 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21.15 hod. ukončeno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 1 
konaného dne 28.1.2019  

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 8 přítomných 

 

SCHVALUJE: 

• 1/1/2019 ZOB souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10 tis. Kč panu R.M. jako příspěvek na dobročinný 
projekt v Indii. 

• 2/1/2019 – ZOB schvaluje OZV č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. 

• 3/1/2019 – ZOB souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10 tis. Kč panu D.V. jako příspěvek na pořádání 9. 
ročníku Babického čtvrtmaratonu v září 2019.  

• 4/1/2019 – ZOB souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5 tis. Kč Terapeutickému centru Modré dveře a 
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. 
 
 
 
 
 

 
POVĚŘUJE: 
 

• starostu k podpisu darovací smlouvy s panem R.M. na příspěvek 10 tis. Kč na dobročinný projekt v Indii.  
• starostu k podpisu darovací smlouvy s panem D.V. na příspěvek 10 tis. Kč na pořádání babického 

čtvrtmaratonu v září 2019. 
• starostu k podpisu darovací smlouvy s Terapeutickým centrem Modré dveře na částku 5 tis. Kč.  

 

 
 

 

 
V Babicích dne: 28.1.2019 
Vyvěšeno dne: 8.2.2019 
Ověřovatelé zasedání: M.Jež a K.Haluza 
Zapsala: M. Marks          

 
 
 
Jan Chadraba, starosta obce   


