
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 16.8.2021 v 19 hod na OÚ Babice 

Zápis č. 5 

 

Přítomni: Chadraba Jan, Haluza Karel, Marcela Marks, Šebková Helena, Staněk Radim, Miroslav Jež, Vrábelová 

Kateřina – příchod v 19:20 

Omluveni: Rozsíval Josef, Rathouský Pavel, Havlová Marcela, Martin Vokáč 

Hosté: viz prezenční listina 

Program:  
1) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání, schválení zápisu č. 4 
2) Školství (přivítání prvňáčků, Den otevřených dveří Staré školy)  
3) Rekonstrukce staré školy - výběr dodavatele truhlářských prací 
4) Stavební  
5) Ostatní 

 
Souhlasí 6 členů ZO. 

 
 
 

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

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 28.6.2021 schválen 6 hlasy ZO. 
Jako ověřovatelé byli navrženi: R. Staněk a H. Šebková 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 6 hlasy ZO  
 

2) Školství  

• Příprava pro nové prvňáky – zastupitelé souhlasí s pořízením balíčku s dárky pro děti ve výši  
500,- Kč/dítě. 

• Slavnostního otevření zrekonstruované budovy - z důvodu malé účasti zastupitelů se odkládá na další 
ZO. 
 

3) Rekonstrukce staré školy 

ZO vybírá z pěti nabídek dodavatele truhlářských prací do budovy staré školy – detašované pracoviště ZŠ 
Mukařov.  

Usnesení č. 1/5/2021: 
ZO vybírá dodavatele truhlářských prací do budovy staré školy pro výrobu nábytku pro detašované 
pracoviště ZŠ Mukařov – firmu Truhlářství Gergišák a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo.   
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

 

Příchod K. Vrábelové 

 



4) Stavební  

OUB/0688/2021 – oznámení zahájení územního řízení – stavba plotu – p.č. 84/27 
ZO bere na vědomí.        
OUB/0689/2021 – rozhodnutí povolení o nakládání s podzemními vodami – poz p.č. 215/3  
ZO bere na vědomí.    
OUB/0643/2021 – žádost o připojení pozemků k místní komunikaci – p.č. 238/70  
ZO souhlasí.        
OUB/0677/2021 – územní souhlas – souhlas s provedením ohlášeného stav záměru – úpravy RD – p.č. 
235/20 
ZO bere na vědomí.         
OUB/0667/2021 – oznámení zahájení společného řízení – MK a technická infrastruktura – Z Šetka   
ZO bere na vědomí.        
OUB/0666/2021 – usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby – vinný sklep - č.p. 299 
ZO bere na vědomí.         
OUB/0629/2021 – rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – parkovací stání – p.č. 81/19 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0625/2021 – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stav záměru – novostavba RD – p.č. 
307/1 (307/9 a 307/4) 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0623/2021 – oznámení zahájení územního řízení – přeložka VN – p.č. 365/5, 302/8, 302/2, 301/7 
ZO bere na vědomí.  
OUB/0622/2021 – oznámení zahájení územního řízení – umístění stavby kabelového vedení – p.č. 301/7, 
302/3, 302/5, 314/46, 347/1, 365/5 
ZO bere na vědomí.  
OUB/0608/2021 – sdělení o záměru dělení pozemku z důvodu oddělení komunikací a parkovišť – U Výmoly 
7RD 
ZO bere na vědomí.  
OUB/0637/2021 – oznámení – oprava zahájení územního řízení – přístavba RD – č.p. 299 
ZO bere na vědomí. 
OUB/0608/2021 – žádost o vyjádření – rozdělení a scelení pozemků – U Výmoly 7RD 
ZO souhlasí. 
OUB/0604/2021 – oznámení o zahájení řízení – šachtová studna kopaná – p.č. 215/3  
ZO bere na vědomí. 
OUB/0600/2021 – rozhodnutí – povolení ke geologickým pracím – p.č. 215/5 
ZO bere na vědomí. 

 

5) Ostatní  

1) Žádost o poskytnutí příspěvku na nohejbalový turnaj – memoriál Z. Doskočila  

Usnesení č. 2/5/2021: 
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku 7 tis. Kč panu O.H. na pořádání nohejbalového turnaje – Memoriál Z. 
Doskočila a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.    
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

2) Plánovací smlouva č. 2 – Right opinon 

Usnesení č. 3/5/2021: 
ZO schvaluje znění Plánovací smlouvy II s firmou Right opinion s.r.o. – převzetí komunikace do vlastnictví 
obce a vybudování chodníku podél ulice U Výmoly. Pověřuje starostu k jejímu podpisu.  
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

3) Ceník stará škola – odloženo 
Vzhledem k absenci velké části zastupitelů odloženo na další ZO. 



4) Diskuse nad investicemi – odloženo 
Vzhledem k absenci velké části zastupitelů odloženo na další ZO. 

5) Havarijní oprava dešťové kanalizace náves 
Z důvodu zatékání velkého množství vody pod novou budovu staré školy na návsi je nutné tuto odvodnit a 
vybudovat posílení dešťové kanalizace.  

Usnesení č. 4/5/2021: 
ZO souhlasí s havarijní opravou dešťové kanalizace na návsi k prevenci zatékání vody pod novou budovu. 
Pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo. 
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.   

6) Veřejné zakázky 
 - výstavba chodníku v ulici Mlejnská - ZO souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele 
výstavby chodníku podél ulice Mlejnská.  
 - údržba obecních ploch a zeleně – vzhledem k narůstajícímu množství práce pro pracovní četu obce 
dojde ke změně systému jejího rozložení. ZO souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele údržby 
obecních ploch a zeleně včetně zimního období.  

 

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 19.50 hod. ukončeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 5 

konaného dne 16.8.2021 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 6 (7) přítomných 

 
 
SCHVALUJE: 

• 1/5/2021 – ZOB vybírá dodavatele truhlářských prací do budovy staré školy pro výrobu nábytku pro 
detašované pracoviště ZŠ Mukařov – firmu Truhlářství Gergišák.    

• 2/5/2021 – ZOB souhlasí s poskytnutím příspěvku 7 tis. Kč panu O.H. na pořádání nohejbalového 
turnaje – Memoriál Z. Doskočila.    

• 3/5/2021 – ZOB schvaluje znění Plánovací smlouvy II s firmou Right opinion s.r.o. – převzetí 
komunikace do vlastnictví obce a vybudování chodníku podél ulice U Výmoly.  

• 4/5/2021 – ZOB souhlasí s havarijní opravou dešťové kanalizace na návsi k prevenci zatékání vody pod 
novou budovu. 

 
POVĚŘUJE: 
 
• starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Truhlářství Gergišák na dodání nábytku pro detašované 

pracoviště ZŠ Mukařov v Babicích.  
• starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy s panem O.H. na příspěvek na nohejbalový turnaj. 
• starostu k podpisu Plánovací smlouvy II s firmou Right opinion s.r.o. 
• starostu k podpisu Smlouvy o dílo na opravu dešťové kanalizace na návsi.  

 
 
 
 

V Babicích dne: 16.8.2021 
Vyvěšeno dne: 20.9.2021 
Zapsala: Marcela Marks                                                                        
 
 
Jan Chadraba, starosta obce (datum, podpis)        ____________________________________________ 
 
Helena Šebková (datum, podpis)                             _____________________________________________ 
 
Radim Staněk (datum, podpis)                                 _____________________________________________ 


