
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 28.6.2021 v 19 hod na OÚ Babice 

Zápis č. 4 

 

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

Havlová Marcela, Martin Vokáč, Staněk Radim, Miroslav Jež 

Omluveni: Vrábelová Kateřina 

Hosté: viz prezenční listina 

Program:  

1) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání, schválení zápisu č. 3 

2) Školství a DP ZŠ Mukařov 

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 31. 5. 2021 schválen 10 hlasy ZO. 
Jako ověřovatelé byli navrženi: P. Rathouský, K. Haluza 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 10 hlasy ZO  
 

2) Školství a DP Mukařov 

• ZO vybírá z poptaných firem na dodávku gastro vybavení do školní výdejny základní školy firmu 
Gastroprofis International s.r.o. z důvodu nejnižší cenové nabídky. 

Usnesení č. 1/4/2021: 
ZO vybírá pro dodávku gastro zařízení do výdejny základní školy v budově č.p. 76 firmu Gastroprofis 
International s.r.o.  
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

• ZO souhlasí s pořízením drobného inventáře pro školní jídelnu od firmy Gastroprofis International s.r.o. 

Usnesení č. 2/4/2021: 
ZO vybírá pro dodávku školního nábytku pro základní školu v budově č.p. 76 firmu Santal spol. s.r.o.  
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

• ZO vybírá z poptaných firem na dodávku školního nábytku základní školy firmu Santal spol. s.r.o. 
z důvodu nejvíce vyhovujícího typového řešení. 

Usnesení č. 10/4/2021: 
ZO vybírá pro dodávku nábytku na míru pro základní školu v budově č.p. 76 firmu Truhlářství Pustějovský. 
s.r.o.  
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   



• ZO vybírá z poptaných firem na dodávku nábytku na míru pro základní školu truhlářskou firmu 
Pustějovský z důvodu nejnižší cenové nabídky. 
 

3) Rekonstrukce staré školy 

Dne 29.6.2021 se uskuteční kolaudace, čekáme tedy na nové informace.  

4) Stavební  

Nabídky na odkup obecních pozemků dle vyhlášeného záměru 
Na zasedání se osobně dostavili pan K. a pan J. jednat o ceně požadované obcí. Zájemci nabídli 2000,- 
Kč/m2, obec je ochotna jednat o snížení původně požadované ceny. Strany se nedohodly, obě strany si 
vezmou čas na rozmyšlenou.  
OUB/0572/2021 – žádost o souhlas se stavbou – nástavba RD a přístavba přístřešku pro auto – č.p. 369 
ZO souhlasí a nemá námitek.        
OUB/0562/2021 – žádost o souhlas se stavbou RD – poz p.č. 307/4  
ZO souhlasí, je však nutno dodat situaci s kulatým razítkem a složit před stavbou kauci na poškození komunikace.    
OUB/0560/2021 – žádost o souhlas s dělením pozemků – p.č. 307/1 a 307/4  
ZO souhlasí s dělením.        
OUB/0561/2021 – žádost o souhlas s dělením pozemků – p.č. 297/24 
ZO bere na vědomí.         
OUB/0511/2021 – sdělení – seznámení s novým podkladem před vydáním rozhodnutí – hydrogeologický vrt – p.č. 215/5   
ZO bere na vědomí.        
OUB/0509/2021 – územní souhlas  zahradní skleník  – p.č. 235/44 
ZO bere na vědomí.         
OUB/0553/2021 – rozhodnutí o povolení výjimky – novostavba garáže u RD – p.č. 74/19 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0554/2021 – rozhodnutí o dodatečném povolení stavby – garáž u RD – p.č. 74/19 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0555/2021 – územní rozhodnutí – pokládka chrániček datové sítě – p.č. 79/1, 84/31, 84/33, 84/119, 84/120 
ZO bere na vědomí.  
OUB/0551/2021 – územní rozhodnutí – dělení pozemků p.č. 301/7 
ZO bere na vědomí.  
OUB/0538/2021 – oznámení zahájení společného řízení – přístavba, nástavba, stavba vinného sklepu, přístřešku a 
staveb úpravy RD – č.p. 299 
ZO bere na vědomí, na základě doporučení stavebního výboru bude obec podávat námitky k řízení. 

 

5) Ostatní  

1) Žádost o poskytnutí dotace na žáka Města Říčany 

Usnesení č. 3/4/2021: 
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na žáka ve 4. ZŠ Říčany ve výši 4 386,- Kč. Pověřuje starostu k podpisu 
veřejnoprávní smlouvy.    
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

2) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce 

Usnesení č. 4/4/2021: 
ZO schvaluje závěrečný účet obce Babice za rok 2020 spolu s výsledkem hospodaření, a to bez výhrad. 
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

 

Usnesení č. 5/4/2021: 
ZO schvaluje účetní závěrku obce Babice za rok 2020 dle přiloženého protokolu, viz Příloha 1. 
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   



Na Středočeský kraj bude zasláno Opatření k nápravě – oprava vyhlášení záměru propachtování rybníku na 
návsi.  

3) Schválení účetní závěrky MŠ Dráček 

Usnesení č. 6/4/2021: 
ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Dráček Babice, p.o. za rok 2020. 
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

4) Úpravy cest v chatových osadách 
Na zasedání se osobně dostavil pan P. (z ul. Na Bahýnkách) s požadavkem zkvalitnění povrchu komunikace 
p.č. 95/124. Obec Babice bohužel vlastní pouze velmi malou část předmětného pozemku. ZO usoudilo, že 
zkvalitňovat povrch ve „výseku“ celé komunikace je nesmyslné. Přilehlé parcely tvořící komunikaci nejsou 
ve vlastnictví obce. Pokud bude obci komunikace odprodána majitelem za symbolickou cenu, je ochotna 
téma zkvalitnění komunikace opět otevřít. Pan P. obejde sousedy s možností spolufinancování soukromé 
části komunikace. 

Komunikace vedoucí k osadě Hujara bude zkvalitněna – ZO vybírá ze tří nabídek firmu Asko spol. s r.o.  

Usnesení č. 7/4/2021: 
ZO vybírá pro zkvalitnění povrchu příjezdové komunikace do osady Hujara – část přípravné práce - firmu 
Asko spol. s r.o.  
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

 

Usnesení č. 8/4/2021: 
ZO vybírá pro zkvalitnění povrchu příjezdové komunikace do osady Hujara – část materiál - firmu Asko spol. 
s r.o.  
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

5) Dotace a veřejné zakázky 
pí. Marks informovala zastupitele o možnosti získat z Kraje opět tzv. „dotaci na obyvatele“. ZO souhlasí 
s použitím této dotace na projekt úpravy okolí a zpomalení dopravy v okolí staré školy, pokud to bude 
možné.  

6) Nabídka na prodej ionizační čističky vzduchu pro základní školu 
Starosta informoval zastupitele o obdržené nabídce na vybavení tříd základní školy ionizační čističkou. ZO 
za nabídku děkuje, ale zatím ji nevyužije.  

7) Finanční pomoc obcím na Moravě postižených tornádem  

Usnesení č. 9/4/2021: 
ZO souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 100 tis. Kč na transparentní účet města Hodonína a bude 
adresován přímo postiženým obcím Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová ves. 
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

8) Chodníky – problém s přechodovými místy 
R. Staněk upozornil na problém s přechodovými místy na Starobabické. Tento problém byl již několikrát 
diskutován s dopravní policií v Mnichovicích, bohužel bezúspěšně, nejsou ochotni diskutovat o jakýchkoliv 
formách zpomalovacího zařízení.  J. Rozsíval opět domluví schůzku s p. Neradem, na kterou bude pozvána i 
veřejnost.  

9) Diskuse nad investičními záměry  
Vedení obce se sešlo s majitelkou pozemku naproti mateřské škole, která nezamítla možnost k prodeji či 
směně předmětného pozemku s obcí. Do dalšího setkání bude přemýšlet o svých požadavcích. 



10) Dotaz na změnu dodavatele správy veřejného osvětlení  
Obec obdržela dotaz od pana M. na změnu správce veřejného osvětlení. ZO dotazy probrala a pověřuje 
starostu k sestavení odpovědi. 

11) Ceník pronájmu sálu ve staré škole 
Návrh K. Vrábelové byl připomínkován a diskutován zastupiteli, M. Vokáč připraví dle toho finální verzi. 

 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21.30 hod. ukončeno. 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 4 

konaného dne 28. 6. 2021 

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

 
 
SCHVALUJE: 

• 1/4/2021 – ZOB vybírá pro dodávku gastro zařízení do výdejny základní školy v budově č.p. 76 firmu 
Gastroprofis International s.r.o.  

• 2/4/2021 – ZOB vybírá pro dodávku školního nábytku pro základní školu v budově č.p. 76 firmu Santal 
spol. s.r.o. 

• 3/4/2021 – ZOB souhlasí s poskytnutím příspěvku na žáka ve 4. ZŠ Říčany ve výši 4386,- Kč.  

• 4/4/2021 – ZOB schvaluje závěrečný účet obce Babice za rok 2020 spolu s výsledkem hospodaření, a to 
bez výhrad. 

• 5/4/2021 – ZOB schvaluje účetní závěrku obce Babice za rok 2020 dle přiloženého protokolu, viz 
Příloha 1. 

• 6/4/2021 – ZOB schvaluje účetní závěrku MŠ Dráček Babice, p.o. za rok 2020. 

• 7/4/2021 – ZOB vybírá pro zkvalitnění povrchu příjezdové komunikace do osady Hujara – část 
přípravné práce - firmu Asko spol. s r.o. 

• 8/4/2021 - ZOB vybírá pro zkvalitnění povrchu příjezdové komunikace do osady Hujara – část materiál 
- firmu Asko spol. s r.o.       

• 9/4/2021 – ZOB souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 100 tis. Kč na transparentní účet města 
Hodonína a bude adresován přímo postiženým obcím Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová ves. 

• 10/4/2021 – ZOB vybírá pro dodávku nábytku na míru pro základní školu truhlářskou firmu 
Pustějovský. 

 
POVĚŘUJE: 
 
• starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy s městem Říčany na poskytnutí příspěvku na žáka ve 4. ZŠ 

Řičany. 
 
 
 

V Babicích dne: 28. 6. 2021 
Vyvěšeno dne: 15.7.2021 
Zapsala: Marcela Marks                                                                        
 
 
Jan Chadraba, starosta obce (datum, podpis)        ____________________________________________ 
 
Pavel Rathouský (datum, podpis)                            _____________________________________________ 
 
Karel Haluza (datum, podpis)                                   _____________________________________________ 



 

Účetní jednotka 
 

Název:      OBEC Babice 

Sídlo:        Babice 6, Říčany u Prahy 

IČ:             00240028 

 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020 

 

Identifikace schvalované účetní závěrky: 
 

Účetní závěrka k 31.12.2020 

Za účetní jednotku:  Obec  Babice 

                                 Babice 6, Říčany u Prahy 

                                 IČ 00240028 

 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:   28.6.2021 

 

Předložené podklady pro schválení účetní závěrky: 

   

Rozvaha k 31.12.2020 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 

Příloha k 31.12.2020 

Inventarizační zpráva k 31.12.2020 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 

 

Předkladatel podkladů:  účetní obce, Renata Kuprová 

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm.b) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 

Zastupitelé obce Babice,  přítomní při schvalování účetní závěrky  - dle prezenční listiny 

 

Výrok o schválení účetní závěrky: 

 

Zastupitelstvo obce účetní závěrku za rok 2020 schvaluje.  

Pro hlasovalo: 10 

Proti hlasovalo: 0 

 

Vyjádření účetní jednotky k výroku: 

 

Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností 

posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví  

a finanční situace obce Babice. Schvalovací orgán v průběhu celého roku prostřednictvím  

správně prováděné předběžné a průběžné finanční kontroly efektivně posuzoval rizika a  

možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit  a tím omezil 

vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky.  
 

Za účetní jednotku:          

 

starosta Jan Chadraba    ………………………………….. 

      podpis 


