Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 12.2.2020 v 19 hod na OÚ Babice
Zápis č. 2

Přítomni: Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim, Havlová Marcela, Haluza Karel, Marcela Marks, Martin
Vokáč, Rathouský Pavel, Miroslav Jež, Vrábelová Kateřina

Omluveni: Šebková Helena
Hosté: viz prezenční listina

Program:
1) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání, schválení zápisu č. 1 (2020)
2) Žádost Babického draka o příspěvek na karneval
3) Žádost o dotaci na provoz Hospice Dobrý pastýř
4) Rekonstrukce staré školy
5) Přístavba MŠ
6) Stavební
7) Ostatní
Souhlasí 10 členů ZO.

1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis ze 27.1.2020 schválen 10 hlasy ZO.
Jako ověřovatelé byli navrženi: K. Vrábelová, M. Vokáč
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO
2) Žádost Babického draka o příspěvek na karneval
Usnesení č. 1/2/2020:
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 8 000,- Kč Spolku Babický drak na pořádání karnevalu dne
23.2.2020 a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.

3) Žádost o dotaci na provoz Hospicu Dobrý pastýř
ZO se po diskuzi rozhodlo tentokrát na provoz hospicu nepřispět.
4) Rekonstrukce budovy staré školy
Starosta informoval zastupitele o návštěvě mukařovského jednání zastupitelstva dne 26.1.2020 ve věci
vypovězení spádovosti obcím z mukařovské základní školy, kterého se zúčastnilo vedení obce a několik
zastupitelů. Po dlouhém jednání došlo ze strany Mukařova k odsouhlasení výpovědi Smlouvy o
spolufinancování přístavby (spolufinancování kontejnerové výstavby). Smlouvu o společném školském
obvodu a její výpověď přislíbila mukařovská rada prozatím nevypovídat a bude o tomto dále jednat.
Mukařovští zastupitelé však projevili vůli k podpisu smlouvy o budoucí spolupráci ještě před dokončením

projektu staré školy v Babicích, kde by měly vzniknout dvě třídy jako detašované pracoviště pro ZŠ
Mukařov a tak si zajistit alespoň částečně jistotu v přijímání dětí do ZŠ. ZO se i přes výše uvedené
jednoznačně shodlo na pokračování projektu rekonstrukce staré školy a vytvoření dvou učeben pro
detašované pracoviště ZŠ Mukařov. ZO zároveň dává projektantovi M. Vokáčovi příkaz k přepracování části
projektu a jeho projednání s dotčenými orgány.
ZO pověřuje starostu k doručení výpovědí z pronájmu všem subjektům pronajímajícím si prostory v č.p. 76.
5) Přístavba MŠ
ZO znovu projednalo možnost posílení kapacity babické mateřské školy. Z důvodu neočekávaných investic
do základní školy byla přístavba MŠ doposud pozastavena. Protože současná kapacita je skutečně
nedostačující, zastupitelé toto téma opět otevřeli a zvážili již navržené možnosti:
Možnost 1 – rekonstrukce podkroví v budově obecního úřadu za provozu není reálná a byla zamítnuta.
Možnost 2 – dočasná kontejnerová výstavba v ulici Honzíkova. Cesta pronájmu modulů je v tuto chvíli
jediná cesta, jak posílit kapacitu MŠ. I přes finanční investice, které je nutné do tohoto projektu vložit, se
zastupitelé rozhodli v projektu pokračovat a mateřskou školu posílit.
Usnesení č. 2/2/2020:
ZO ruší záměr kontejnerové výstavby pro detašované pracoviště mateřské školy Dráček v ulici Honzíkova,
čímž revokuje usnesení č. 5/5/2019.
Hlasování: 2 pro, 8 proti. Usnesení tímto zaniká a usnesení č. 5/5/2019 zůstává v platnosti.
Projekt tímto pokračuje dle plánu a ZO pověřuje starostu k podniknutí dalších kroků k výstavbě.

6) Stavební
OUB/0074/2020 – žádost o vydání souhlasu ke stavbě RD – p.č. 67/4 a č. 435
ZO souhlasí, ale obec požaduje dodat napojení na komunikaci, složení vratné kauce na ochranu
komunikace.
OUB/0075/2020 – žádost o vydání souhlasu ke stavbě RD – p.č. 235/51 a 238/103
ZO souhlasí, ale obec požaduje dodat napojení na komunikaci, složení vratné kauce na ochranu
komunikace.
OUB/0048/2020 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 280/41
ZO bere na vědomí.
OUB/0046/2020 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 84/103
ZO bere na vědomí.
OUB/0047/2020 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 84/92
ZO bere na vědomí.
OUB/0076/2020 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 297/7
ZO bere na vědomí.
OUB/0066/2020 – oznámení o zahájení společného řízení – RD – p.č. 307/1 a 307/4
ZO bere na vědomí.
OUB/0059/2020 – územní souhlas – umístění stavby – kabelové vedení NN – p.č. 284/126 a 84/33
ZO bere na vědomí.
OUB/0525/2019 – žádost o vyjádření k projektu domovní ČOV – p.č. 182/8
ZO souhlasí s odvodněním, uzavřena smlouva na věcné břemeno.
7) Ostatní
a) Sociální plánování MASka
Starosta představil zastupitelům nový projekt MAS Říčansko - Realizace sociální práce na obcích (jedná
o službu MASky, která je schopna řešit sociální otázky obyvatel, dorazit přímo k nim domů, zjistit co

potřebují, pomoci jim zorientovat se v sociálním systému, v jejich potřebách a možnostech).
ZO souhlasí se zapojením do projektu, jako kontaktní osoba je určena Marcela Marks.

b) Smlouva o zřízení služebnosti - Temo
Usnesení č. 3/2/2020:
ZO souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Babice a společností Cetin a.s. –
umístění komunikačního vedení a zařízení na pozemcích obce (na základě smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti ze dne 12.11.2018) a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.
c)

Směnná smlouva – směna pozemků ve veřejném zájmu
Usnesení č. 4/2/2020:
ZO souhlasí se zněním Směnné smlouvy mezi obcí Babice a panem O.P. na výměnu pozemku p.č.
355/13 o výměře 120 m2 ve vlastnictví obce s pozemkem p.č. 227/32 o výměře 135 m2 ve vlastnictví
pana O.P. ve veřejném zájmu a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.

d) Úklidová brigáda
Škola Open Gate nabídla letos uspořádání úklidové brigády v rámci projektu Ukliďme Česko a zapojí do
úklidu co nejvíce studentů. ZO souhlasí a tato brigáda proběhne 2.4.
Obecní tradiční brigáda proběhne 4.4., v jejím rámci proběhne např. úprava lesoparku, úprava zahrady
MŠ, úprava okolí rybníčku Na Ladech, aj. dle návrhu spolků a občanů.

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:45 hod. ukončeno.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 2
konaného dne 12.2.2020

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
SCHVALUJE:
• 1/1/2020 - ZOB souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 8 000,- Kč Spolku Babický drak na pořádání
karnevalu dne 23.2.2020.
• 2/2/2020 – usnesení nevzniklo.
• 3/2/2020 – ZOB souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Babice a společností Cetin
a.s. – umístění komunikačního vedení a zařízení na pozemcích obce (na základě smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 12.11.2018).
• 4/2/2020 – ZOB souhlasí se zněním Směnné smlouvy mezi obcí Babice a panem O.P. na výměnu
pozemku p.č. 355/13 o výměře 120 m2 ve vlastnictví obce s pozemkem p.č. 227/32 o výměře 135 m2 ve
vlastnictví pana O.P. ve veřejném zájmu.

POVĚŘUJE:
•
•
•
•
•

•

starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy se spolkem Babický drak na pořádání karnevalu dne
23.2.2020
projektanta M. Vokáče k přepracování části projektu rekonstrukce staré školy a jeho projednání
s dotčenými orgány
starostu k doručení výpovědí z pronájmu všem subjektům pronajímajícím si prostory v č.p. 76 z důvodu
plánované rekonstrukce objektu
starostu k postoupení dalších kroků k výstavbě detašovaného pracoviště MŠ Dráček
starostu k podpisu Smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Babice a společností Cetin a.s. – umístění
komunikačního vedení a zařízení na pozemcích obce (na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti ze dne 12.11.2018).
starostu k podpisu Směnné smlouvy mezi obcí Babice a panem O.P. na výměnu pozemku p.č. 355/13 o
výměře 120 m2 ve vlastnictví obce s pozemkem p.č. 227/32 o výměře 135 m2 ve vlastnictví pana O.P.
ve veřejném zájmu.

V Babicích dne: 12.2.2020
Vyvěšeno dne: 4.3.2020
Ověřovatelé zasedání: K. Vrábelová, M. Vokáč
Zapsala: Marcela Marks

Jan Chadraba, starosta obce

