Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 10.6.2019 v 19 hod na OÚ Babice
Zápis č. 6
Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Vrábelová
Kateřina, Rathouský Pavel

Omluveni: Šebková Helena, Staněk Radim, Vokáč Martin
Hosté: viz prezenční listina

Program:
1) Schválení zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
2) Napojení dočasné modulární MŠ na vodu, kanalizaci, energie
3) Finanční příspěvek na pomníček pro člena SDH a JSDH obce Babice
4) Stavební
5) Ostatní
Souhlasí 8 členů ZO.

1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis ze 20.5.2019 schválen 8 hlasy ZO.
Jako ověřovatelé byli navrženi: K. Haluza a M. Havlová
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks
Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO

2) Napojení dočasné modulární MŠ na vodu, kanalizaci, energie
Firma Vintex souhlasila s napojením dočasné modulární MŠ na vodu a odpad. Zároveň zajistí připojení
k elektrice.
Usnesení č. 1/6/2019:
ZO souhlasí s připojením na vodu, kanalizaci a elektrické energie od firmy Vintex s.r.o.
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.

3) Finanční příspěvek na pomníček pro člena SDH a JSDH obce Babice
Příspěvek ve výši 3 000,- Kč bude poskytnut hasičům, kteří se podílejí na výstavbě v místě nehody v Březí,
při které zahynul člen babické JSDHO, pan J.P.
Usnesení č. 2/6/2019:
ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru 3 000 Kč, který bude poskytnut jako příspěvek na výstavbu
pomníčku zesnulého pana J.P. spolku SDH Babice. Pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.

4) Stavební
OUB/0279/2019 – žádost o vyjádření ke stavbě RD – p.č. 95/91
ZO souhlasí a nemá námitek.
OUB/0291/2019 – vydání povolení k nakládání s podzemními vodami - p.č. 238/29
ZO bere na vědomí.
OUB/0278/2019 – společný souhlas – zděná kůlna - p.č. 280/39
ZO bere na vědomí.
OUB/0280/2019 – žádost o povolení překopu příjezdové cesty – p.č. 184/15 a 184/25
ZO předběžně souhlasí, je však nutné vyřídit si včas zvláštní užívání komunikace.
OUB/0274/2019 – oznámení změny územního rozhodnutí a zahájení společného řízení – 7 RD U Výmoly
ZO bere na vědomí.
OUB/0275/2019 – rozhodnutí – změna stavby před dokončením – Open Gate
ZO bere na vědomí.
OUB/0290/2019 – sdělení ohlášení dokončení stavby – p.č. 95/102
ZO bere na vědomí.
OUB/0292/2019 – výzva k bezodkladnému zastavení prací – p.č. 167/6, 167/7, 167/8
ZO bere na vědomí.
OUB/0283/2019 – žádost o vydání souhlasu – záměr rekonstrukce objektu – p.č. 167/6, 167/7, 167/8
ZO nemůže souhlas vydat z důvodu chybějících dokumentů. Nutno doplnit.

5) Ostatní
a) Směna pozemku pro hřiště v lokalitě Mlejnsko II
ZO projednalo navrhovanou směnu výměny části pozemku p.č. 355/2 velikosti cca 120 m2 za stejně
velikou plochu části poz.p.č. 227/27 uvnitř plánované výstavby v lokalitě Větrná/Janovická, která bude
v budoucnu využita pro veřejné účely (park, dětské hřiště, či jiné).
Usnesení č. 3/6/2019:
ZO souhlasí s vyhlášením záměru pro směnu částí pozemků oddělených z p.č. 355/2 (cca 120m2) za
stejnou výměru části pozemku p.č. 227/27, a to ve veřejném zájmu pro vybudování parku, hřiště,
apod. plně v souladu s ÚP obce Babice.
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.
b) Převod finančních prostředků z ČNB do KB
ZO souhlasí s převodem částky 800 tis Kč z účtu ČNB na běžný účet v KB.
c)

Dočasné užívání Sportovního areálu Babice
Usnesení č. 4/6/2019:
ZO souhlasí s Dohodou o předčasném užívání části stavby mezi obcí Babice a firmou PV stavby s.r.o. na
15.6.2019 ve Sportovním areálu a dodatečně pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.

d) Dárky pro TJ Sokol a Rugby Babice
Při slavnostním otevření SA Babice budou předány sportovním spolkům TJ Sokol a Rugby Babice dárky.
Usnesení č. 5/6/2019:
ZO souhlasí s nákupem sportovních dresů pro TJ Sokol.
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6/6/2019:
ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru Rugby Babice ve výši 10 tis. Kč na nákup sportovního
vybavení a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.

e) ZŠ Mukařov
Starosta informoval zastupitele o proběhlé schůzce ohledně plánovaného rozšíření ZŠ Mukařov.
Původně plánovaná výstavba detašovaného pracoviště mukařovské školy v Louňovicích musí být znovu
projednána v jejich zastupitelstvu kvůli požadavku spádových obcí na využitelnost projektu min. na 10
let. Pokud bude tato možnost zamítnuta, musí spádové obce najít nové řešení, kde detašované
pracoviště vystavět.
f)

Zpráva K-S výboru a provozní řád SA Babice
ZO bylo seznámeno se zprávou K-S výboru a provozním řádem SA.
Usnesení č. 7/6/2019:
ZO schvaluje Provozní řád Sportovního areálu Babice.
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.

g) Nájemní smlouva pro provozovatele klubu v SA Babice
Usnesení č. 8/6/2019:
ZO schvaluje Nájemní smlouvu k užívání prodejního stánku ve Sportovním areálu Babice mezi obcí
Babice a panem I.G. a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 20:30 hod. ukončeno.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 6
konaného dne 10.6.2019
Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 8 přítomných
SCHVALUJE:
•
•
•

•
•
•
•
•

1/6/2019 – ZOB souhlasí s připojením na vodu, kanalizaci a elektrické energie od firmy Vintex s.r.o.
2/6/2019 – ZOB souhlasí s poskytnutím finančního daru 3 000 Kč, který bude poskytnut jako příspěvek na
výstavbu pomníčku pana J.P. spolku SDH Babice.
3/6/2019 – ZOB souhlasí s vyhlášením záměru pro směnu částí pozemků oddělených z p.č. 355/2 (cca
120m2) za stejnou výměru části pozemku p.č. 227/27, a to ve veřejném zájmu pro vybudování parku,
hřiště, apod. plně v souladu s ÚP obce Babice.
4/6/2019 – ZOB souhlasí s Dohodou o předčasném užívání části stavby mezi obcí Babice a firmou PV stavby
s.r.o.na 15.6.2019 ve Sportovním areálu Babice.
5/6/2019 – ZOB souhlasí s nákupem sportovních dresů pro TJ Sokol.
6/6/2019 – ZOB souhlasí s poskytnutím finančního daru Rugby Babice ve výši 10 tis. Kč na nákup
sportovního vybavení.
7/6/2019 – ZOB schvaluje Provozní řád Sportovního areálu Babice.
8/6/2019 – ZOB schvaluje Nájemní smlouvu k užívání prodejního stánku ve Sportovním areálu Babice mezi
obcí Babice a panem I.G.

POVĚŘUJE:
•
•
•
•

starostu k podpisu darovací smlouvy se spolkem SDH Babice na příspěvek 3000,- Kč na výstavbu pomníčku
zesnulého člena SDH J.H.
starostu k podpisu Dohody o předčasném užívání stavby s firmou PV stavby s.r.o.
starostu k podpisu darovací smlouvy na částku 10 tis. Kč pro spolek Rugby Babice.
starostu k podpisu nájemní smlouvy k užívání prodejního stánku ve Sportovním areálu Babice s panem I.G.

V Babicích dne: 10.6.2019
Vyvěšeno dne: 19.6.2019
Ověřovatelé zasedání: K. Haluza a M. Havlová
Zapsala: M. Marks

Jan Chadraba, starosta obce

