
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 4.11.2019 v 19 hod na OÚ Babice 

Zápis č. 10 

 

Přítomni: Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Rathouský Pavel, Šebková Helena, Staněk Radim, Havlová Marcela – 

příchod 19:50 hod, Haluza Karel, Vrábelová Kateřina, Miroslav Jež 

Omluveni: Marcela Marks, Martin Vokáč 

Hosté: viz prezenční listina 
 

Program:  

1) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání, schválení zápisu č. 9 (2019).  

2) Rozpočet obce na rok 2020  

3) Jmenování inventarizační komise  

4) Zdražení svozů odpadů od f. FCC – nová OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

5) Stavební  

6) Ostatní  

 

Souhlasí 8 členů ZO. 

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis ze 7.10.2019 schválen 8 hlasy ZO. 
Jako ověřovatelé byli navrženi: M. Jež, J. Rozsíval 
jako zapisovatel byla navržena: L. Hrodková 
Hlasování: návrh schválen 8 hlasy ZO 
 

2) Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

 ZO souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2020.  

 

3) Jmenování inventarizační komise  
 
Starosta jmenoval inventarizační komisi ve složení: Marcela Havlová, Helena Šebková, Pavel Rathouský, 
Karel Haluza, Mirek Jež.  
 

4) Zdražení svozů odpadů od f. FCC – nová OZV o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

V důsledku zdražování služeb svozové firmy FCC ZO souhlasí se zvýšením cen o 20 % a s vydáním nové OZV 
pro rok 2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
Na základě novelizace zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích bude nutné vydat pro rok 2020 tři 
nové OZV místo jedné aktuální OZV 3/2019 o místních poplatcích. 
ZO souhlasí s vydáním nových vyhlášek. 



Usnesení č. 1/10/2019: 
ZO souhlasí s navýšením cen za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů o 20 % a s vydáním nové OZV 7/2019. Zároveň ruší OZV 2/2017. 
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.   

 

Usnesení č. 2/10/2019: 
ZO vydává novou OZV 4/2019 o místním poplatku z pobytu. Zároveň ruší OZV 3/2019.  
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.   

 

Usnesení č. 3/10/2019: 
ZO vydává novou OZV 5/2019 o místním poplatku ze psů. Zároveň ruší OZV 3/2019.  
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.   

 

Usnesení č. 4/10/2019: 
ZO vydává novou OZV 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zároveň ruší OZV 
3/2019.  
Hlasování: 8 pro. Usnesení bylo přijato.   

 

5) Stavební  

OUB/0380/2019 – Žádost o znovuprojednání PD výstavby kadeřnictví k RD na pozemku p.č. 255/5  
ZO souhlasí. 
OUB/0496/2019 – žádost o potvrzení zániku stavby na pozemku st. 156 
ZO potvrzuje, že na pozemku st.p. 156 zanikla stavba garáže. 
OUB/0471/2019 – Žádost o souhlas s dělením pozemku p.č. 84/142 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0467/2019 – Společný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na pozemku p.č. 84/131 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0468/2019 – Oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna na pozemku p.č. 95/102 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0459/2019 – Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením – povolení stavby „Revitalizace 
sportovního areálu Babice“ na pozemku p.č. 79/1 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0494/2019 – Rozhodnutí o umístění stavby „Osvětlení hřiště“ na pozemku p.č. 79/1 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0495/2019 – Rozhodnutí – povolení k nakládání s podzemními vodami na pozemku p.č. 225/4 
ZO bere na vědomí.  
 

6) Ostatní 

a) Vánoční setkání   
31.10. K-S výbor předal informace o organizaci starostovi a místostarostce do e-mailu. 

b) Výsledek kontroly hospodaření v MŠ Dráček 
Kontrola proběhla bez závad a protokol předá pí. Havlová starostovi. 

Příchod M. Havlové v 19:50 hod 



c) Žádost Spolku Babický Drak o finanční podporu 
Žádost o částku 9 000,-Kč na letošní akce BD - tvoření a divadélko, vánoční věnce a Mikulášská. 
ZO souhlasí. 

Další žádost BD o finanční podporu na rok 2020 v celkové výši 55 000,-Kč.  
Vypočítaná výše finanční podpory bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2020. Zastupitelstvo obce 
však nesouhlasí s vyplacením celé částky najednou, a i nadále trvá na dílčích žádostech. 

Usnesení č. 5/10/2019: 
ZO schvaluje finanční podporu ve výši 9 000,- Kč spolku Babický drak na vánoční tvoření a Mikulášskou 
besídku a pověřuje starostu k podpisu Veřejnoprávní smlouvy. 
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato.   

d) Rozšířená smlouva o pojištění majetku obce 
ZO schvaluje rozšíření smlouvy, přidává se Sportovní areál a nové chodníky. 

Usnesení č. 6 /10/2019: 
ZO schvaluje rozšíření obecní Pojistné smlouvy a pověřuje a starostu k jejímu podpisu. 
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato.   

e) ZŠ Mukařov 
Na dnešním jednání dotčených obcí v Mukařově se dostavila vybraná projekční firma Starý a partner 
s.r.o., která představila srovnávací studii možností výstavby detašovaného pracoviště ve Svojeticích a 
Louňovicích. Z té vyplynulo, že jedinou smysluplnou variantou je výstavba v Louňovicích. Starosta na 
schůzce potvrdil zájem obce podpořit výstavbu i za cenu, že by si obec musela vzít úvěr na cca 10 mil. 
Kč.  

f) Přístavba MŠ 
Projekční firma stále pracuje na vyjádření dotčených orgánů.    

g) Přesun volných finančních prostředků z ČNB do KB 
ZO souhlasí, aby starosta přesunul volné finanční prostředky ve výši 1,3 mil Kč na běžný účet.  
(Obdržená dotace 1 272 854 Kč na Výstražný lokální protipovodňový systém) 

Usnesení č. 7/10/2019: 
ZO souhlasí s přesunem volných finančních prostředků z ČNB do KB. 
Hlasování: 9 pro. Usnesení bylo přijato.   

 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 20:40 hod. ukončeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 10 

konaného dne 4.11.2019  

 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 8 (9) přítomných 
 
SCHVALUJE: 

• 1/10/2019 - ZOB souhlasí s navýšením cen za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,                                                             
využívání a odstraňování komunálních odpadů o 20 % a s vydáním nové OZV 7/2019. Zároveň se ruší OZV     
2/2017. 
• 2/10/2019 - ZOB vydává novou OZV 4/2019 o místním poplatku z pobytu. Zároveň ruší OZV č. 3/2019.  
• 3/10/2019 - ZOB vydává novou OZV 5/2019 o místním poplatku ze psů. Zároveň ruší OZV č. 3/2019.  
•  4/10/2019 - ZOB vydává novou OZV 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Zároveň ruší OZV 3/2019.  
• 5/10/2019 - ZOB schvaluje finanční podporu ve výši 9 000,- Kč spolku Babický drak na pořádání 
Mikulášské besídky a vánočního tvoření. 
• 6 /10/2019 - ZOB schvaluje rozšíření obecní Pojistné smlouvy. 
• 7/10/2019 - ZOB souhlasí s přesunem volných finančních prostředků z ČNB do KB. 

 

 
POVĚŘUJE: 
 
• Starostu k podpisu Veřejnoprávní smlouvy s BD o poskytnutí dotace ve výši 9000,-Kč na vánoční akce 
• Starostu k podpisu rozšířené obecní pojistné smlouvy o pojištění majetku obce 

 
 

 
 
 
 
 
 

V Babicích dne: 4.11.2019 
Vyvěšeno dne: 15.11.2019 
Ověřovatelé zasedání: M. Jež, J. Rozsíval 
Zapsala: L. Hrodková         

 
 
Jan Chadraba, starosta obce   


