
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.9.2020 v 19 hod na OÚ Babice 

Zápis č. 7 

 

Přítomni: Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Marcela Marks, Rathouský Pavel, Šebková Helena, 

Miroslav Jež, Havlová Marcela, Staněk Radim – příchod ve 19:40, Martin Vokáč, Vrábelová Kateřina 

Omluveni:  

Hosté: viz prezenční listina 

Program:  
1) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání, schválení zápisu č. 6 
2) Žádost SK Babice o příspěvek na Babický trail  
3) Rekonstrukce staré školy 

4) Stavební 

5) Ostatní 

 

Souhlasí 10 členů ZO. 

 

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 14.8.2020 schválen 10 hlasy ZO. 
Jako ověřovatelé byli navrženi: J. Rozsíval a M. Jež 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  
 

2) Žádost SK Babice o příspěvek na Babický trail 

Usnesení č. 1/7/2020: 
ZO souhlasí s příspěvkem 5 000,- Kč spolku SK Babice na 10. ročník běžeckého závodu Babický trail dne 
20.9.2020. Pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.  
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

 

3) Rekonstrukce staré školy 

P. Vokáč (autorský dozor stavby) informoval zastupitele o průběhu stavebních prací.  Aktuálně jsou 
zhotoveny komplet nové stropy nad 1.np původního objektu školy. Při čištění stropu nad 2.np stavby jsme 
spolu s SD zjistili velmi špatný stav stropních výplní (betonové panely PZD) mezi ocelovými stropnicemi 
(IPN240); proto byl na místo přizván statik a s tímto dojednána úprava řešení tohoto stropu - místo 
ponechání původního stropu a vybudování nové nezávislé nosné podlahy 3.np bude tento strop celý 
vybourán vyjma válcovaných stropnic (IPN240), které budou ponechány a poslouží jako nosné prvky 
nového ocelo-betonového stropu. Tato úprava trochu navýší položku bourání, ale výrazně sníží náklady 
nosné kce stropu (téměř 3,5t ocelových nosníků) a nově obestavěného prostoru (cca o 40m3). 

Vzhledem k odhalené sendvičové konstrukci původních nosní zdí (15cm cihel - výplň kameny a bláto - 15cm 
cihel) není možné do těchto osadit stropní nosníky sálu; statik proto dodá úpravu základových kcí pro 
vystavění nové stěny ze ztraceného bednění podél původního zdiva, na kterou budou poté tyto nosníky 
osazeny. 



SD (p. Rak) upozornil na nízkou vlhkost původního zdiva podél podlahy 1.np a tudíž reálnou možnost 
významné redukce navržených opatření na dodatečnou izolaci zdiva; bude podrobněji řešeno po rozkrytí 
původních podlah 1.np.  
 

4) Stavební 

a) Věcné břemeno ČEZ  

Usnesení č. 2/7/2020: 
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV-12-6024746 – Babice – kNN – p.č. 
79/1 za úplatu ve výši 9 000,- Kč. Pověřuje starostu k podpisu. 
Hlasování: 10 pro. Usnesení bylo přijato.   

b) Nabídka na odkup obecních pozemků  
Jedná se o reakci na vyhlášené záměry prodeje obecních pozemků.   
 
Obec obdržela nabídku na odkup pozemku (p.č. 238/116, 238/115 o celkové výměře 21 m2) a s navrženou 
cenou nesouhlasí. O ceně bude dále jednat se zájemcem. 

Dále obec obdržela nabídku na odkup pozemku p.č. 65/41, p.č. st. 922 a p.č. 236/2 v celkové výměře  
121 m2. Jde o narovnání historických hranic pozemku.  

Usnesení č. 3/7/2020: 
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 65/41, p.č. st. 922 a p.č. 236/2 v celkové výměře 121 m2 panu J.F.  – 
narovnání historických hranic pozemku. Kupující uhradí geometrický plán a zápis do katastru nemovitostí.  
ZO pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.  
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

 
Příchod R. Staněk 

 
OUB/0386/2020 – uliční oplocení – p.č. 74/17 
ZO nesouhlasí s nově navrženou výškovou úpravou oplocení při hranici s poz. p.č. 74/37 a 74/47.    
OUB/0369/2020 – stavba skleníku – p.č. 226/13 
ZO sděluje, že v situaci není zřejmé umístění skleníku a odstupové vzdálenosti, chybí výčet zastavěnosti. 
Žádáme o doplnění.  
OUB/0370/2020 – žádost o přidělení čísla evidenčního – p.č. st. 308 
ZO vydá.  
OUB/0391/2020 – ohlášení stavby – venkovní výběh pro kočky – č.p. 14 
ZO bere na vědomí.  
OUB/0389/2020 – sdělení k ohlášení dokončení stavby – přestavba a rekonstrukce – č.e.12  
ZO bere na vědomí.  
OUB/0383/2020 – rozhodnutí – stavba místní komunikace a tech. infrastruktury – lokalita Z18 
ZO bere na vědomí.  
OUB/0375/2020 – oznámení zahájení společného řízení – stavební úpravy objektu na RD – p.č. st. 235 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0368/2020 – vyrozumění o označení bodů na hranici pozemku – p.č. 238/1 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0365/2020 – ohlášení hydrogeologického průzkumu – p.č. 73/3 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0384/2020 – kolaudační souhlas s užíváním stavby – lesní odvozní cesta Babice - Mukařov 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0334/2020 – oznámení zahájení řízení – RD – č.p. 39 
ZO bere na vědomí. 
 



Ostatní  

1) Dodatek plánovací smlouvy Viladomy 

Usnesení č. 4/7/2020: 
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě mezi obcí Babice, spol. Viladomy Babice s.r.o., spol. Vintex 
s.r.o., paní N.F. a panem D.I. ze dne 19.6.2019 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.   
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.   

2) Příspěvek na výstavbu detašovaného pracoviště ZŠ v obci Babice od obce Doubek 
Obec Babice požádala oficiálně zastupitelstvo obce Doubek o vyjádření se k návrhu příspěvku na výstavbu 
budoucích tříd základní školy v obci Babice za účelem vytvoření společného školského obvodu. Obec 
Doubek navrhla příspěvek ve výši 1,5 mil. Kč a desetiletou lhůtu na vrácení příspěvku v případě zániku či 
zrušení pracoviště. Obec Babice vyčíslila příspěvek na částku 3 mil. Kč.  

Usnesení č. 5/7/2020: 
ZO akceptuje nabídku obce Doubek ve výši 1,5 mil. Kč jako příspěvek na výstavbu dvou tříd detašovaného 
pracoviště základní školy v obci Babice.    
Hlasování: 11 proti. Usnesení zaniká.   

Obec Babice tedy upraví text návrhu rámcové smlouvy na zajištění školského obvodu a detašovaného 
pracoviště bez účasti Doubku a zašle jej k připomínkám obci Mukařov.  

3) Rozpočtové opatření č. 2  

Usnesení č. 6/7/2020: 
ZO schvaluje RO č. 2 – pouze v oblasti příjmových položek – úpravy o dotace na boj s Covid 19. 
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.   

4) Pořízení samoobslužného platebního kiosku a elektronické úřední desky 
Starosta pozve firmu Obec24 k předvedení přístroje přímo na zastupitelstvu.   

5) Kulturně-sportovní výbor – organizace zimních akcí 
Akci „Mikulášská 2020“ převezme k organizaci K-S výbor. Organizace vánočního setkání zůstává beze 
změny, jde o obecní akci.   

6) Schválení znění smlouvy o dílo – instalace VO 

Usnesení č. 7/7/2020: 
ZO schvaluje znění smlouvy o dílo – rekonstrukce veřejného osvětlení a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy s budoucím výhercem veřejné zakázky.    
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato.   

7) Ochranné sítě na hřišti 
p. Rozsíval zajistil nabídku na stahovací sítě, jejichž technické řešení bohužel nebylo vhodné (bylo potřeba  
7 lidí na jejich vytahování a stahování). Navíc je toto řešení velmi drahé (min. 350 tis. Kč). Bude tedy 
přistoupeno k původnímu řešení – instalace vyšších sloupů a permanentnímu ukotvení sítí na ně.  

 

 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 22 hod. ukončeno. 

 

 

 



SNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 7 

konaného dne 14.9.2020 

 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 11 (10) přítomných 

 
 
SCHVALUJE: 

• 1/7/2020 - ZOB souhlasí s příspěvkem 5 000,- Kč spolku SK Babice na 10. ročník běžeckého závodu 
Babický trail dne 20.9.2020.  
• 2/7/2020 – ZOB schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV-12-6024746 – 
Babice – kNN – p.č. 79/1 za úplatu ve výši 9 000,- Kč.  
• 3/7/2020 – ZOB souhlasí s prodejem pozemků p.č. 65/41, p.č. st. 922 a p.č. 236/2 v celkové výměře 
121 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu J.F.  – narovnání historických hranic pozemku. Kupující uhradí 
geometrický plán a zápis do katastru nemovitostí.   
• 4/7/2020 – ZOB schvaluje Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě mezi obcí Babice, spol. Viladomy Babice 
s.r.o., spol. Vintex s.r.o., paní N.F. a panem D.I. ze dne 19.6.2019.   
• 5/7/2020 – usnesení nevzniklo. 
• 6/7/2020 – ZOB schvaluje RO č. 2 – pouze v oblasti příjmových položek – úpravy o dotace na boj s 
Covid 19.   
• 7/7/2020 – ZOB schvaluje znění smlouvy o dílo – rekonstrukce veřejného osvětlení. 
 
 

POVĚŘUJE: 
 
• starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy se spolkem SK Babice na příspěvek 5 000,- Kč.  
• starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV-12-6024746 – Babice – 

kNN – p.č. 79/1. 
• starostu k podpisu kupní smlouvy s panem J.F. - prodej pozemků p.č. 65/41, p.č. st. 922 a p.č. 236/2 

v celkové výměře 121 m2. 
• starostu k podpisu Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě mezi obcí Babice, spol. Viladomy Babice s.r.o., 

spol. Vintex s.r.o., paní N.F. a panem D.I. ze dne 19.6.2019.   
• starostu k podpisu smlouvy o dílo s budoucím výhercem veřejné zakázky na dodávku rekonstrukce 

veřejného osvětlení. 
 
 
 

V Babicích dne: 14.9.2020 
Vyvěšeno dne: 29.9.2020 
Ověřovatelé zasedání: J. Rozsíval a M. Jež 
Zapsala: Marcela Marks                                                                                          
 
 

 Jan Chadraba, starosta obce  


