
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 20.5.2019 v 19 hod na OÚ Babice 

Zápis č. 5 

Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Šebková Helena, Staněk 

Radim 

Vokáč Martin – příchod 19:45 
Havlová Marcela – příchod 19:10 
Vrábelová Kateřina – příchod 19:10 

Omluveni: Rathouský Pavel 

Hosté: viz prezenční listina 

Program:  

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

2) Žádost rugby Babice o finanční podporu při organizaci zájezdu do Rakouska na United   

    World Games 

3) Rozšíření MŠ Babice o dočasnou kontejnerovou jednotřídku 

4) Stavební      

5) Ostatní  

Na program se přidává diskuse s Rugby Babice.  

Souhlasí 6 členů ZO.  

 

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis ze 6.5.2019 schválen 6 hlasy ZO. 
Jako ověřovatelé byli navrženi: K. Haluza a R. Staněk 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 6 hlasy ZO 

 

Z důvodu pozdního příchodu některých zastupitelů bylo pořadí projednávání jednotlivých bodů 
pozměněno.  
 

2) Ostatní  

a) Urgentní oprava dešťové kanalizace pod chodníkem v úseku Za Zrcadlem – Matějkova 
Při výstavbě chodníku ve výše zmíněném úseku byla odhalena původní dešťová kanalizace. Ukázalo se, 
že je velice zastaralá a ve velmi špatném technickém stavu, na několika úsecích neprůchodná. ZO 
souhlasí s navýšením nákladů na výstavbu a s urgentní opravou kanalizace tak, aby mohla pokračovat 
výstavba chodníku.  

Usnesení č. 1/5/2019: 
ZO vybírá ze tří nabídek dodavatelů pro opravu dešťové kanalizace pod chodníkem v úseku Za 
Zrcadlem – Matějkova firmu Previsia s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 680 981,- Kč a pověřuje 
starostu k podpisu Smlouvy o dílo. 
Hlasování: 6 pro. Usnesení bylo přijato.   

 



 

b) Žádost ZŠ Mukařov o příspěvek na Den dětí  

Usnesení č. 2/5/2019: 
ZO souhlasí s poskytnutím daru ZŠ Mukařov ve výši 3 000,- Kč na pořádání Dne dětí. Pověřuje starostu 
k podpisu darovací smlouvy.  
Hlasování: 6 pro. Usnesení bylo přijato.   

c) Dary jako kompenzace honoráře za vystoupení Real Top Praha na akci otevření Sportovního areálu  
Hráči z Real Top Praha budou v rámci otevření Sportovního areálu hrát zápas s babickým Sokolem. Za 
toto vystoupení nebudou požadovat žádný honorář, ale požadují po obci darovat částku 40 tis. Kč 
konkrétnímu potřebnému občanu obce. ZO se rozhodlo částku rozdělit mezi dvě rodiny s nemocnými 
dětmi. Šeky jim budou osobně na akci předány.   

Usnesení č. 3/5/2019: 
ZO souhlasí s poskytnutím daru rodině H. ve výši 20 000,- Kč jako příspěvek na péči o nemocné dítě. 
Pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. 
Hlasování: 6 pro. Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení č. 4/5/2019: 
ZO souhlasí s poskytnutím daru rodině H. ve výši 20 000,- Kč jako příspěvek na péči o nemocné dítě. 
Pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. 
Hlasování: 6 pro. Usnesení bylo přijato.  

d) Žádost o příspěvek Rugby Babice na UWG rugby v Klagenfurtu 
Vzhledem k současné výši investice do sportovního areálu a nákladů s tím spojených tentokráte ZO 
žádost o příspěvek zamítá.  

e) Stoly pro klubovnu – žádost p. B. o navrácení 
Požadavek na vrácení 4 ks setů lavic a stolů pro klubovnu sportovního areálu byl zastupiteli projednán 
a vzhledem k okolnostem jejich získání – daru obci jako vybavení do klubovny - se ZO rozhodlo sety 
nevracet a ani za ně neposkytne finanční náhradu.   

 

3) Stavební 

OUB/0264/2019 – územní souhlas – oplocení části pozemku – p.č. 226/31 
ZO bere na vědomí.    
OUB/0263/2019 – žádost o vyjádření k PD – stavba RD - p.č. 84/131 
ZO souhlasí. Před výstavbou je potřeba složit vratnou kauci na ochranu komunikace ve výši 25 000,- Kč.  
OUB/0261/2019 – schválení PD na stavbu vrtané studny - p.č. 238/108 
ZO bere na vědomí.         
OUB/0255/2019 – sdělení k ohlášení dokončení stavby  – p.č. 95/104 
ZO bere na vědomí.  
OUB/0256/2019 – oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – obnova a výstavba 
chodníků v obci 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0260/2019 – žádost o souhlas s PD – novostavba 7 RD – lokalita U Výmoly 
ZO souhlasí. Žádáme o dodání PD a podepsání plánovací smlouvy o vybudování chodníku v ulici U Výmoly 
s následným převodem této stavby na obec Babice.        
 
 



Příchod K. Vrábelová, M. Havlová                                      

 

4) Rozšíření MŠ 

Na základě informace ředitelky MŠ o výsledku zápisu 2019 do MŠ Dráček ZO opět projednalo do hlubších 
detailů možnosti rozšíření školky. Starosta představil zastupitelům konkrétní řešení od firmy Koma – 
umístění jedné třídy z modulárního systému do lokality Bezchlebí na obecní pozemky formou pronájmu. Na 
jednání byla přizvána i starostka a místostarostka obce Doubek za účelem projednání možné spolupráce, 
vč. podílení se na spolufinancování. To bude projednáno na nejbližším zasedání zastupitelstva Doubku a 
poté o celé věci bude znovu jednáno.   

Příchod M. Jež, M. Vokáč 

Usnesení č. 5/5/2019: 
ZO schvaluje záměr rozšíření kapacity MŠ Dráček o jednu třídu jako detašované pracoviště.  
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.   

 

Usnesení č. 6/5/2019: 
ZO schvaluje pronájem kontejnerových modulů pro přístavbu MŠ dle nabídky firmy Koma Rent s.r.o. za 
cenu 34 400,-Kč bez DPH měsíčně po dobu 4 let. 
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.   

ZO pověřuje vedení obce k zahájení všech kroků nezbytných k zajištění PD a následně stavebního povolení. 
Datum otevření a zprovoznění školky není v tuto chvíli znám, neboť nelze odhadnout délku jednání všech 
dotčených stran a orgánů, stejně jako délku stavebního řízení. Obec učiní maximálně možné pro to, aby 
byla školka na podzim zprovozněna, to však záleží na mnoha faktorech. 

 

5) Stížnost rugby  

Zástupci rugby a fotbalu se dostavili k projednání problémů, které se s otevřením Sportovního areálu 
vyskytly (komunikace mezi všemi stranami včetně obce, slavnostní otevíračka hřiště, aj.). Vše bylo otevřeně 
se zastupiteli projednáno a nastavily se kroky k budoucí funkční spolupráci všech stran.  

Zároveň byl projednán průběh a výsledek výběrového řízení na správce areálu.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 5 
konaného dne 20.5.2019  

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 6 (8 a 10) přítomných 

SCHVALUJE: 

• 1/5/2019 – ZOB vybírá ze tří nabídek dodavatelů pro opravu dešťové kanalizace pod chodníkem v úseku Za 
Zrcadlem – Matějkova firmu Previsia s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 680 981,- Kč. 

• 2/5/2019 – ZOB souhlasí s poskytnutím daru ZŠ Mukařov ve výši 3 000,- Kč na pořádání Dne dětí.  

• 3/5/2019 – ZOB souhlasí s poskytnutím daru rodině H. ve výši 20 000,- Kč jako příspěvek na péči o 
nemocné dítě.  

• 4/5/2019 – ZOB souhlasí s poskytnutím daru rodině H. ve výši 20 000,- Kč jako příspěvek na péči o 
nemocné dítě. 

• 5/5/2019 – ZOB schvaluje záměr rozšíření kapacity MŠ Dráček o jednu třídu jako detašované pracoviště. 

• 6/5/2019 – ZOB schvaluje pronájem kontejnerových modulů pro přístavbu MŠ dle nabídky firmy Koma 
Rent s.r.o. za cenu 34 400,-Kč bez DPH měsíčně po dobu 4 let. 
 
 

 

 
POVĚŘUJE: 
 

• Starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Previsia s.r.o. na opravu dešťové kanalizace.  

• starostu k podpisu darovací smlouvy se ZŠ Mukařov na poskytnutí daru 3000,- na Den dětí. 

• starostu k podpisu darovací smlouvy s manželi H. na dar 20 000,- Kč jako příspěvek na péči na nemocné 
dítě. 

• starostu k podpisu darovací smlouvy s manželi H. na dar 20 000,- Kč jako příspěvek na péči na nemocné 
dítě. 

• vedení obce k zahájení všech kroků nezbytných k zajištění PD a následně stavebního povolení pro projekt 
rozšíření MŠ Dráček Babice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Babicích dne: 20.5.2019 
Vyvěšeno dne: 29.5.2019 
Ověřovatelé zasedání: p. Haluza a p. Staněk 
Zapsala: M. Marks          

 
 
Jan Chadraba, starosta obce   


