Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 1.4.2019 v 19 hod na OÚ Babice
Zápis č. 3
Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim, Haluza Karel, Rathouský Pavel, Jež
Miroslav, Šebková Helena, Vrábelová Kateřina, Vokáč Martin, Havlová Marcela

Omluveni:
Hosté: viz prezenční listina

Program:
1) Schválení zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
2) Žádosti spolků o příspěvky na akce
3) Dotace
4) Stavební
5) Ostatní
Souhlasí 11 členů ZO.

1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis ze 4.3.2019 schválen 11 hlasy ZO.
Jako ověřovatelé byli navrženi: K. Vrábelová a M. Havlová
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks
Hlasování: návrh schválen hlasy 11 ZO
2) Žádosti spolků o příspěvky na akce
Usnesení č. 1/3/2019:
ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč spolku Babický drak jako příspěvek na pořádání Dne
čarodějnic 2019 a 7 000,- Kč jako příspěvek na pořádání dětského karnevalu 2019. ZO pověřuje starostu
k podpisu obou darovacích smluv.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.
SDH Babice požádalo o povolení k pořádání Dne čarodějnic dne 30.4.2019. ZO souhlasí.
Usnesení č. 2/3/2019:
ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 8 000,- Kč Spolku dobrovolných hasičů Babice jako příspěvek na
pořádání Dne čarodějnic 2019. ZO pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.

3) Dotace
Workoutové hřiště do Sportovního areálu – byla podána žádost o dotaci. ZO souhlasí s výběrem dodavatele
tak, aby instalace mohla začít ihned po případném odsouhlasení dotace. Výběr dodavatele proběhne dle
platné směrnice pro výběr dodavatele do 500 tis. Kč. ZO pověřuje místostarostku k oslovení dodavatelů.

4) Stavební pošta
Usnesení č. 3/3/2019:
ZO souhlasí s koupí pozemku p.č. 95/94 za účelem veřejně prospěšné stavby – chodníku –
za 1 000,- Kč. ZO pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4/3/2019:
ZO souhlasí s koupí pozemku p.č. 95/140 za účelem veřejně prospěšné stavby – chodníku –
za 15 000,- Kč. ZO pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5/3/2019:
ZO souhlasí po dohodě s vlastníky o převodu komunikace p.č. 95/93 a 95/126 na obec a to jakoukoliv
formou, nejlépe darovací. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.
OUB/0176/2019 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 297/15
ZO bere na vědomí.
OUB/0174/2019 – rozhodnutí k povolení k nakládání s podzemními vodami – p.č. 95/89
ZO bere na vědomí.
OUB/0130/2019 – oznámení zahájení společného řízení - RD – p.č. 84/147
ZO bere na vědomí.
OUB/0170/2019 – rozhodnutí prodloužení nabytí právní moci – domovní ČOV – p.č. 95/78, 95/79, 99/5
ZO bere na vědomí.
OUB/0164/2019 – veřejná vyhláška – návrh změny ÚP Březí
ZO bere na vědomí.
OUB/0165/2019 – územní rozhodnutí o dělení pozemku – oddělení chodníku od silnice Babice – p.č. 365/5,
377 a 379
ZO bere na vědomí.
OUB/0167/2019 – sdělení k ohlášení dokončení stavby - RD – p.č. 79/14
ZO bere na vědomí.
OUB/0158/2019 – rozhodnutí – průzkumný hydrogeologický vrt – p.č. 84/92
ZO bere na vědomí.
OUB/0136/2019 – rozhodnutí – průzkumný hydrogeologický vrt – p.č. 84/103
ZO bere na vědomí.
OUB/0122/2019 – nařízení ústního jednání – nepovolená stavba – p.č. 230/8 a 230/9
ZO bere na vědomí.
OUB/0121/2019 – územní souhlas – přístřešek ke sportovnímu hřišti Babice – p.č. 182/2
ZO bere na vědomí.
OUB/0140/2019 – protokol o vytyčení hranice pozemku – p.č. 347/1
ZO bere na vědomí.
OUB/0129/2019 – oznámení zahájení společného řízení - RD – p.č. 74/32
ZO bere na vědomí.
OUB/0142/2019 – kolaudační souhlas s užíváním stavby - RD – p.č. 65/27 a 65/33
ZO bere na vědomí.
OUB/0131/2019 – žádost o vyjádření k PD – p.č. 84/147
Požadujeme autorizační razítko projektanta na nově doložené situaci obshaující jímku na dešťové vody a
její doručení na Stavební úřad v Říčanech. Jinak bez námitek.
OUB/0112/2019 – úprava zahrádky na pozemku před kavárnou
Po vyjádření Policie ČR – Dopravní inspektorát – ZO souhlasí s úpravou zahrádky.
OUB/0146/2019 – žádost o souhlas se stavbou RD – p.č. 95/1
ZO doporučuje prověřit kapacitu akumulační jímky dešťových vod a bere na vědomí, že oplocení není

součástí projektu. ZO upozorňuje na problém s vyjížděním na komunikaci III. třídy.
OUB/0132/2019 – žádost o souhlas se stavbou RD – p.č. 280/49
ZO souhlasí a nemá námitek.

5) Ostatní
a) Výstavba chodníku Za Zrcadlem - Matějkova
Do veřejné zakázky na výstavbu výše zmíněného chodníku byly dodány nabídky tří dodavatelů. Jako
ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Easy building s.r.o.
Usnesení č. 6/3/2019:
ZO schvaluje dodavatele pro výstavbu chodníku podél ulice Starobabická v úseku Za Zrcadlem – Matějkova
– firmu Easy building s.r.o. s nabídkovou cenou 1 835 433 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu k podpisu
Smlouvy o dílo.
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.

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

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 3
konaného dne 1.4.2019
Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
SCHVALUJE:
•
•
•
•
•
•

1/3/2019 – ZOB schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč Spolku Babický drak jako příspěvek na pořádání

Dne čarodějnic 2019 a 7 000,- Kč jako příspěvek na pořádání dětského karnevalu 2019.
2/3/2019 – ZOB schvaluje poskytnutí daru ve výši 8 000,- Kč Spolku dobrovolných hasičů Babice jako
příspěvek na pořádání Dne čarodějnic 2019.
3/3/2019 – ZOB souhlasí s koupí pozemku p.č. 95/94 za účelem veřejně prospěšné stavby – chodníku –
za 1 000,- Kč.
4/3/2019 – ZOB souhlasí s koupí pozemku p.č. 95/140 za účelem veřejně prospěšné stavby – chodníku –
za 15 000,- Kč.
5/3/2019 – ZOB souhlasí po dohodě s vlastníky o převodu komunikace p.č. 95/93 a 95/126 na obec a to
jakoukoliv formou, nejlépe darovací.
6/3/2019 – ZOB schvaluje dodavatele pro výstavbu chodníku podél ulice Starobabická v úseku Za Zrcadlem
– Matějkova – firmu Easy building s.r.o. s nabídkovou cenou 1 835 433 Kč bez DPH.

POVĚŘUJE:
•

starostu k podpisu darovacích smluv se Spolkem Babický drak na pořádání Dne čarodějnic 2019 a dětského

•
•
•
•
•
•

karnevalu 2019.
starostu k podpisu darovací smlouvy s SDH na pořádání Dne čarodějnic 2019.
místostarostku k oslovení dodavatelů workoutových hřišť pro Sportovní areál Babice.
Starostu k podpisu kupní smlouvy na odkup poz. p.č. 95/94.
Starostu k podpisu kupní smlouvy na odkup poz. p.č. 95/140.
starostu k podpisu smlouvy na převod komunikace p.č. 95/93 a 95/126.
starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Easy building s.r.o. na výstavbu chodníku.

V Babicích dne: 1.4.2019
Vyvěšeno dne: 11.4.20019
Ověřovatelé zasedání: M. Havlová a K. Vrábelová
Zapsala: M. Marks

Jan Chadraba, starosta obce

