Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.12.2020 v 19 hod na OÚ Babice
Zápis č. 9

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

Omluveni: Staněk Radim
Hosté: viz prezenční listina

Program:
1) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání, schválení zápisu č. 8
2) Schválení rozpočtu na rok 2021
3) Schválení nových OZV o odpadech
4) Rekonstrukce staré školy
5) Stavební
6) Ostatní
Souhlasí 10 členů ZO.

1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 16.11.2020 schválen 10 hlasy ZO.
Jako ověřovatelé byli navrženi: H. Šebková, M. Havlová
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO
2) Schválení rozpočtu na rok 2021
Usnesení č. 1/9/2020:
ZO schvaluje rozpočet na rok 2021 v paragrafové formě jako schodkový, schodek je kryt bankovním
zůstatkem z předchozích let.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

3) Schválení nových OZV o odpadech
Usnesení č. 2/9/2020:
ZO schvaluje OZV 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3/9/2020:
ZO schvaluje OZV 2/2020 o místním poplatku za komunální odpad.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

4) Rekonstrukce staré školy

p. Vokáč informoval zastupitele o momentálních problémech na stavbě. Ta se potýká
s neočekávanými problémy při přepojování inženýrských sítí a přípojek. Pracovní tým je navíc
oslaben nedostatkem pracovních sil v rámci Covidu.
5) Stavební
OUB/0295/2020 – žádost o umístění dopravního značení do ulice Polní
ZO souhlasí a pověřuje p. Rozsívala za dopravní výbor k dořešení.
OUB/0470/2020 – návrh územní studie rozvojové lokality P19 Tehovec
ZO bere na vědomí.
OUB/0471/2020 – rozhodnutí – stavební záměr – RD – p.č. 95/90
ZO bere na vědomí.
OUB/0473/2020 – oznámení o zahájení řízení – geologické práce – p.č. 90/7
ZO bere na vědomí.
OUB/0477/2020 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 74/10
ZO bere na vědomí.
OUB/0478/2020 – oznámení zahájení územního řízení – přístřešek pro parkovací stání – p.č. 67/32
ZO bere na vědomí.
OUB/0479/2020 – rozhodnutí – schválení stavebního záměru RD – p.č. 74/17, 74/37
ZO bere na vědomí.
OUB/0480/2020 – oznámení o zahájení řízení – geologické práce - p.č. 73/3
ZO bere na vědomí.
OUB/0485/2020 – oznámení o zahájení řízení – energetické vrty – p.č. 238/49
ZO bere na vědomí.
OUB/0495/2020 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 74/34
ZO bere na vědomí.
OUB/0400/2020 – oznámení zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 67/4
ZO bere na vědomí.
OUB/0498/2020 – rozhodnutí – vydání povolení – geologické práce - p.č. 73/3
ZO bere na vědomí.
OUB/0496/2020 – zpětvzetí žádosti o vyjádření k projektu stavebních úprav č.e. 55
ZO bere na vědomí.
OUB/0489/2020 – žádost o bezúplatný převod pozemků na obec Babice – průchod pro pěší – nová lokalita
p.č. 301/7
ZO souhlasí za podmínky napojení sousedících obecních pozemků zdarma na vodovod a kanalizaci a
srovnání průchodu na jednotnou šířku.

6) Ostatní
1) Smlouva s výhercem veřejné zakázky – systém shromažďování odpadu v obci
Usnesení č. 4/9/2020:
ZO schvaluje Smlouvu s výhercem veřejné zakázky v projektu Sběr, přeprava a odstraňování odpadu v obci
Babice a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
s výhercem zakázky.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
2) Darovací smlouva.
Usnesení č. 5/9/2020:
ZO schvaluje znění Darovací smlouvy s paní V. na finanční dar obci a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

3) Dar Dobrému andělu
Obec obdržela finanční částku vybranou od obyvatel ve výši 2 755,- Kč. Rozhodla se ji věnovat jako každý
rok Nadaci Dobrý anděl.
Usnesení č. 6/9/2020:
ZO schvaluje s poskytnutím finanční částky 2755,- Kč Nadaci Dobrý anděl a pověřuje starostu k podpisu
Darovací smlouvy s nadací.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
4) Schválení veřejnoprávní smlouvy detašované pracoviště Mukařov
Usnesení č. 7/9/2020:
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zřízení detašovaného pracoviště Základní školy Mukařov v obci
Babice a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
5) Dotace
•

Podání žádosti o dotaci na opravu povrchu ulic Sportovní, Topolová, Kruhová, K Lesu (kruháč), Ke Skále a
Pod Lomem – po zhodnocení stavu komunikací s odbornou firmou bylo doporučeno žádost nepodávat,
protože by byla s velkou pravděpodobností ze žádostí vyloučena z důvodu velmi dobrého stavu těchto
komunikací a neurgentnost oprav. ZO souhlasí a žádost se prozatím odkládá.

•

Veřejné osvětlení – z důvodu protahovaného průběhu veřejné zakázky (velké množství doptávacích
informací, náročná kontrola splnění technických kvalifikací, aj.) bohužel není možné dostát smluvních
podmínek s výhercem – firmou Eltodo osvětlení zejména v termínu realizace – do konce roku 2020. Změny
ve smlouvě by znamenaly znevýhodnění dalších účastníků řízení a proto bylo nutné zakázku zrušit. O dotaci
obec bude znovu žádat v příštím roce.

•

Nádoby na tříděný odpad – vzhledem k obdržení dotace na tyto nádoby je nutné vyhlásit veřejnou
zakázku.
Usnesení č. 8/9/2020:
ZO souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na pořízení sběrných nádob v obci Babice a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy s výhercem zakázky.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

6) Sleva na poplatku za komunální odpad
Na návrh starosty ZO projednalo možnost slevy 50 % na poplatku za komunální odpad pro samostatně žijící
seniory nad 70 let věku s trvalým pobytem v obci a členy výjezdové jednotky dobrovolných hasičů obce
(starosta se jako člen JSDHO této slevy zříká).
Usnesení č. 9/9/2020:
ZO souhlasí a schvaluje slevu ve výši 50 % na poplatku za svoz komunálního odpadu vybrané nádoby pro
rok 2021 pro samostatně žijící seniory ve věku nad 70 let a členy výjezdové jednotky dobrovolných hasičů
Babice.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 20:45 hod. ukončeno.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 9
konaného dne 14.12.2020
Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
SCHVALUJE:
•

1/9/2020 – ZOB schvaluje rozpočet na rok 2021 v paragrafové formě jako schodkový, schodek je kryt
bankovním zůstatkem z předchozích let.

•

2/9/2020 – ZOB ZO schvaluje OZV 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Babice.

•

3/9/2020 – ZOB schvaluje OZV 2/2020 o místním poplatku za komunální odpad.

•

4/9/2020 – ZOB schvaluje Smlouvu s výhercem veřejné zakázky v projektu Sběr, přeprava a
odstraňování odpadu v obci Babice.

•

5/9/2020 – ZOB schvaluje znění Darovací smlouvy s paní V. na finanční dar obci.

•

6/9/2020 – ZOB schvaluje s poskytnutím finanční částky 2755,- Kč Nadaci Dobrý anděl

•

7/9/2020 – ZOB schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zřízení detašovaného pracoviště Základní školy
Mukařov v obci Babice.

•

8/9/2020 – ZOB souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na pořízení sběrných nádob v obci Babice.

•

9/9/2020 – ZOB souhlasí a schvaluje slevu ve výši 50 % na poplatku za svoz komunálního odpadu
vybrané nádoby pro samostatně žijící seniory ve věku nad 70 let a členy výjezdové jednotky
dobrovolných hasičů Babice.

POVĚŘUJE:
•
•
•
•
•

starostu k podpisu Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s výhercem veřejné
zakázky.
starostu k podpisu Darovací smlouvy s paní V. na finanční dar obci.
starostu k podpisu Darovací smlouvy s nadací Dobrý anděl – finanční příspěvek ve výši 2 755,- Kč.
starostu k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o zřízení detašovaného pracoviště Základní školy Mukařov
v obci Babice.
starostu k podpisu kupní smlouvy s výhercem zakázky na pořízení sběrných nádob pro shromažďování
odpadu v obci.

V Babicích dne: 14.12.2020
Vyvěšeno dne: 5.1.2021
Zapsala: Marcela Marks

Jan Chadraba, starosta obce (datum, podpis)

____________________________________________

Helena Šebková (datum, podpis)

_____________________________________________

Marcela Havlová (datum, podpis)

_____________________________________________

