Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 20.9.2021 v 19 hod na OÚ Babice
Zápis č. 6
Přítomni: Chadraba Jan, Haluza Karel, Marcela Marks, Šebková Helena, Staněk Radim, Miroslav Jež, Vrábelová
Kateřina, Rozsíval Josef – příchod 19:30, Rathouský Pavel, Havlová Marcela, Martin Vokáč – příchod v 19:15

Omluveni:
Hosté: viz prezenční listina

Program:
1) Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání, schválení zápisu č. 5
2) Rozpočtové opatření č. 2
3) Rekonstrukce staré školy
4) Stavební
5) Ostatní
Souhlasí 9 členů ZO.
1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 16.8.2021 schválen 9 hlasy ZO.
Jako ověřovatelé byli navrženi: M. Havlová, K. Vrábelová
Jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks
Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO
Příchod M. Vokáče
2) Rozpočtové opatření č. 2
Jde o korekce související s rekonstrukcí staré školy.
Usnesení č. 1/6/2021:
ZO schvaluje RO č. 2/2021, viz Příloha č. 1.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
Příchod J. Rozsívala
3) Rekonstrukce staré školy
Zastupitelé probrali možnosti úhrady částky, která bude rozdílem mezi částkou poskytnutou bankovním
úvěrem a skutečnou cenou za rekonstrukci staré školy. Navyšování úvěru bylo zamítnuto, částka bude
doplacena částku z vlastních zdrojů.
Usnesení č. 2/6/2021:
ZO souhlasí s doplacením skutečné ceny za projekt rekonstrukce staré školy z vlastních finančních zdrojů.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
4) Stavební
OUB/0571/2021 – žádost o vyjádření k PD – povolení všech staveb na pozemcích – st. p. 17, 18/1, 36/1,
93/2, 399
ZO souhlasí a nemá námitek.
OUB/0794/2021 – žádost o souhlas se stavbou – dodatečné stav. povolení kotců a pergoly – poz p.č. 59/4
ZO souhlasí a nemá námitek.
OUB/0745/2021 – vyrozumění o vyznačení bodu na hranici pozemku – p.č. 79/5

ZO bere na vědomí.
OUB/0573/2021 – vyjádření k umístění mobilního domu – p.č. 280/9, 280/10, 227/29
ZO bere na vědomí.
OUB/0790/2021 – žádost o vydání souhlasu s PD - RD – p.č. 227/30, 227/31, 280/89, 280/90, 280/91,
355/13
ZO souhlasí za podmínky, že příjezd na pozemek bude z nově vybudované komunikace v lokalitě Z18.
OUB/0758/2021 – žádost o vyjádření k záměru – změna parcelace - p.č. 79/3
ZO nesouhlasí, výměra pozemku není dostačující na rozdělení dle pravidel platného územního plánu.
OUB/0789/2021 – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – úprava provozu – výstavba chodníku v ul.
Mlejnská
ZO bere na vědomí.
OUB/0576/2021 – usnesení o provedení kolaudačního řízení – přístavba budovy Ke Skále 76
ZO bere na vědomí.
OUB/0575/2021 – územní rozhodnutí o umístění stavby – vrty pro tepelné čerpadlo – p.č. 238/49
ZO bere na vědomí.
OUB/0736/2021 – nařízení ústního jednání – nepovolená stavba garáže se skladem – p.č. 230/8 a 230/9
ZO bere na vědomí.
OUB/0728/2021 – rozhodnutí o umístění stavby – přeložka VN – p.č. 301/7
ZO bere na vědomí.
OUB/0727/2021 – územní rozhodnutí o umístění stavby – p.č. 301/7
ZO bere na vědomí.
OUB/0724/2021 – rozhodnutí – schválení stavebního záměru – stavba MK a tech infrastruktury – Z Šetka
ZO bere na vědomí.
OUB/0712/2021 – kolaudační rozhodnutí – povolení užívání – přístavby a úprava staré školy
ZO bere na vědomí.
OUB/0711/2021 – územní souhlas s umístěním stavby VO – p.č. 90/14 a 90/11
ZO bere na vědomí.
OUB/0709/2021 – oznámení o zahájení řízení – vrtaná studna – p.č. 307/1
ZO bere na vědomí.
OUB/0695/2021 – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – 7 RD U Výmoly
ZO bere na vědomí.
5) Ostatní
1) Výběr dodavatele služby na údržbu zeleně a úklidové práce
Do poptávkového řízení na údržbu zeleně a úklidové práce došly nabídky 3 firem.
Usnesení č. 3/6/2021:
ZO vybírá ze tří nabídek na údržbu veřejných prostor – zahradnické a úklidové práce – dodavatele Jana
Sobotku a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
2) Ceník pronájmu sálu ve staré škole
Usnesení č. 4/6/2021:
ZO schvaluje ceník pronájmu sálu ve staré škole.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
3) Diskuse nad investicemi – dostavba tříd základní školy
Zastupitelstvo navštívili hosté, kteří se informovali na výhled základního školství v Babicích a další investiční
plány. Projevili zájem a přání nad výstavbou dalších tříd základní školy.
V probíhající diskusi bylo dále zmíněno, že jednání o odkupu pozemku naproti mateřské škole nebyla
doposud úspěšná, cenově pro obec nepřijatelná. Jedinou v tuto chvíli reálnou variantou je dostavba dalších
tříd na návsi na místě současného úřadu. Výstavba základní školy na návsi ale musí být řešena komplexně
v návaznosti na celou náves. M. Vokáč udělá průzkum finanční nákladnosti urbanistické studie celé návsi
s ohledem na umístění základní školy, dopravního řešení, zeleně, aj.

4) Výběr dodavatele na výstavbu chodníku podél ulice Mlejnská
V proběhlé veřejné zakázce se sešly 2 nabídky. Nabídka s nejnižší cenou musela být z důvodu nesplnění
podmínek zakázky vyřazena.
Usnesení č. 5/6/2021:
ZO schvaluje výherce veřejné zakázky na výstavbu chodníku podél ulice Mlejnská – firmu Vintex s.r.o. a
pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
5) Žádost o příspěvek na Kapr cup 2021
Usnesení č. 6/6/2021:
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku 15 000,- Kč panu J.S. na pořádání akce Kapr cup 2021. Pověřuje
starostu k podpisu Veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
6) Výzdoba interiéru staré školy
Pí B. nabídla obci historické fotky a pohlednice obce k výzdobě prostor staré školy. Zastupitelé souhlasí.
7) Směna pozemku na dětské hřiště v lokalitě Větrná
Pan S. požádal o směnu obecního pozemku v lokalitě Větrná z důvodu přidružení svých dvou pozemků.
Dojde pouze k posunu umístění obecního pozemku, metráž zůstane stejná.
Usnesení č. 7/6/2021:
ZO schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemek parc. č. 227/32 v k. ú. Babice, ve vlastnictví obce Babice za
část pozemku 227/27 v k. ú. Babice se stejnou výměrou ve spoluvlastnictví pana J.S. a paní J.B.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
8) Výměna jističe veřejného osvětlení s integrovaným řídícím systémem
Firma Yunex s.r.o. zpracovala pro obec Babice důvodovou zprávu, ze které vyplynula urgentní potřeba
vyměnit 2 ks stávajících rozvaděčů, viz Příloha 2.
Usnesení č. 8/6/2021:
ZO souhlasí s pořízením 2 ks rozvaděčů veřejného osvětlení s integrovaným řídicím systémem z důvodu
havarijního stavu rozvaděčů původních.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
9) Znovuobnovení provozu kavárny a nájemní smlouvy
Usnesení č. 9/6/2021:
ZO souhlasí se znovuobnovením provozu kavárny v budově č.p. 76 a schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní
smlouvě s firmou Kavárna Babice s.r.o. Pověřuje starostu k jeho podpisu.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
10) Přípojka ČEZ k obecním pozemkům v ul. Honzíkova
ZO souhlasí s dokončením přípojky k obecním pozemkům i přesto, že původně plánovaný projekt
detašovaného pracoviště MŠ je nyní pozastaven.
11) Výběr dodavatele látek pro oponu, jeviště a zastínění sálu
Usnesení č. 10/6/2021:
ZO vybírá ze tří nabídek dodavatele látek pro vybavení sálu v budově staré školy – opona, jeviště, zastínění
– firmu Stardom Company s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o koupi věcí movitých.
Hlasování veřejně zvednutím ruky: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 22.15 hod. ukončeno.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 6
konaného dne 20.9.2021
Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 10 (11) přítomných

SCHVALUJE:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1/6/2021 – ZOB schvaluje RO č. 2/2021, viz Příloha č. 1.
2/6/2021 – ZOB souhlasí s doplacením skutečné ceny za projekt rekonstrukce staré školy z vlastních
finančních zdrojů.
3/6/2021 – ZOB vybírá ze tří nabídek na údržbu veřejných prostor – zahradnické a úklidové práce –
dodavatele Jana Sobotku.
4/6/2021 – ZOB schvaluje ceník pronájmu sálu ve staré škole.
5/6/2021 – ZOB schvaluje výherce veřejné zakázky na výstavbu chodníku podél ulice Mlejnská – firmu
Vintex s.r.o.
6/6/2021 – ZOB souhlasí s poskytnutím příspěvku 15 000,- Kč panu J.S. na pořádání akce Kapr cup
2021.
7/6/2021 – ZOB schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemek parc. č. 227/32 v k. ú. Babice, ve
vlastnictví obce Babice za část pozemku 227/27 v k. ú. Babice se stejnou výměrou ve spoluvlastnictví
pana J.S. a paní J.B.
8/6/2021 – ZOB souhlasí s pořízením 2 ks rozvaděčů veřejného osvětlení s integrovaným řídicím
systémem z důvodu havarijního stavu rozvaděčů původních.
9/6/2021 – ZOB souhlasí se znovuobnovením provozu kavárny v budově č.p. 76 a schvaluje Dodatek č.
5 k nájemní smlouvě s firmou Kavárna Babice s.r.o.
10/6/2021 – ZOB vybírá ze tří nabídek dodavatele látek pro vybavení sálu v budově staré školy –
opona, jeviště, zastínění – firmu Stardom Company s.r.o.

POVĚŘUJE:
•
•
•
•
•
•

starostu k podpisu Smlouvy o dílo panem Janem Sobotkou na zahradnické a úklidové práce.
M. Vokáče k průzkumu finanční nákladnosti urbanistické studie celé návsi s ohledem na umístění
základní školy, dopravního řešení, zeleně, aj.
starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Vintex s.r.o. na výstavbu chodníku podél ulice Mlejnská.
starostu k podpisu Veřejnoprávní smlouvy s panem J.S. na pořádání akce Kapr cup 2021.
starostu k podpisu Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě s firmou Kavárna Babice s.r.o.
starostu k podpisu Smlouvy o koupi věcí movitých s firmou Stardom Company s.r.o.

V Babicích dne: 20.9.2021
Vyvěšeno dne: 20.10.2021
Zapsala: Marcela Marks

Jan Chadraba, starosta obce (datum, podpis)

____________________________________________

Marcela Havlová (datum, podpis)

_____________________________________________

Kateřina Vrábelová (datum, podpis)

_____________________________________________

Rozpočtové opatření č. 2 2021
Obec Babice, Babice 6,IČO 240 028,251 01,Říčany
Příjmy:
Paragraf Položka Text
1111 Daň z příjmu FO ze záv.čiinn
1112
1113
1121
1211
1334
1337
1341
1343
1342
1348
1361
1381
1511

1036
1036
2212
2212
2221
2221
2321
2321
3316
3316
3429
3429
3613
3613
3613
3639
3639
3639
3639
3725
3725
3725
3726
3726
6171
6171
6171
6171

4111
4112
4116
4216
2111

Daň z příjmu FO OSVČ
Daň příjmů FO z kap.výnosů
Daň z příjmů PO
DPH
Odnětí půdy ze zem,fondů
TKO - popelnice-sprá.poplatek
Poplatek psi
Poplatek za zábor pozemku
Poplatek z ubytovací kapacity
Připojení na komunikace
Správní poplatky
Daň z hazadních her
Daň z nemovitosti
kompenzační bonusy, volby
Dotace na místní správu a ZŠ,sociální
dotace průtoková šablony MŠ
dotace rozhlas
Prodej dřeva

****
****

2321 Příspěvky na opravy komunikací
Silnice
2111 Příspěvek autobusy

****
****

2132 Pronájem kanalizace
Odvádění a čištění odpadních vod
2111 Reklama občasník

****
2111 Hřiště vodné, elelktřina
zájmová činnost
2111 elektřina Drak
2132 č.p.76 nájem
****
Nebytové hospodářství
2119 příjmy z věcných břemen
2131 pronájem pozemků
3111 Prodej pozemku
****
Územní rozvoj-prodej pozemku
2111 tříděný odpad
2112 tašky na tříděný odpad
****
Sběr a svoz ostatních odpadů
2111 Bio odpad
****
Sběr ostatního BIO
2111 psí známky, kopírování, mapy, samolepky
2112 prodej pohledů, map, č.p.
2321 přijaté dary
2324 soud náhrada

2021 opatření č.2
3 000 000,00

3 000 000,00

70 000,00

70 000,00

300 000,00

300 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

4 000,00

4 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

37 000,00

37 000,00

2 500,00

3 000,00

6 000,00

6 000,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

45 000,00

80 000,00

80 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00
31 000,00

213 100,00
1 006 232,97

256 345,30
234 000,00
1 273 727,97

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

71 910,00
71 910,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00

71 910,00
71 910,00
50 000,00
50 000,00

1 100,00

****

5 000,00
400,00

7 000,00
3 400,00
31 100,00
41 500,00
180 000,00

5 400,00
180 000,00
180 000,00
270 000,00
270 000,00
1 000,00
1 000,00

1 100,00
1 100,00

1 500,00

180 000,00
270 000,00
270 000,00
1 000,00
2 500,00
140 000,00
23 014,00

6171 ****
Činnost místní správy
6310
2141 Připsaný úrok
6310 ****
Obecné příjmy z finančních operací
8115 Vlastní financování z BÚ
8123 čerpání úvěru
Celkem rozpočet dle § příjmy

2 000,00
166 514,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2 781 426,00
710 662,03 4 143 733,73
25 000 000,00
25 000 000,00
43 601 836,00 1 750 495,00 46 742 331,00

Rozpočtové opatření č.2 2021
Obec Babice, Babice 6,IČO 240 028,251 01,Říčany
Výdaje:
Paragraf Položka
2021 opatření č.2
1036
5169 lesní hospodář
15 000,00
1036 xxxx
lesní hospodář
15 000,00
2212
5171 oprava údržba – silnice
1 700 000,00
2212 xxxx
Silnice
1 700 000,00
2219
5139 dopravní značení
10 000,00
2219
5169 ostatní služby (výběrová řízení) pasport
20 000,00
3 000,00
2219
5171 oprava a údržba chodníků, zastávek
20 000,00
2219
6121 stavba chodníků
3 500 000,00
2219 xxxx
ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 550 000,00
2221
5193 PID
450 000,00
2221 xxxx
Provoz veřejné silniční dopravy
450 000,00
2321
5171 oprava dešťové kanalizace
50 000,00
715 000,00
2321 ****
Odvádění opadních vod
50 000,00
2341
5169 ryby - krmení
15 000,00
2341 xxxx
Vodní díla v zem.krajině
15 000,00
3111
5331 Neinv.přísp.zřízeným PO
724 000,00
3111
5171 MŠ oprava
2 900,00
3111
5336 MŠ - průtoková dotace
267 495,00
3111
5169 detašované pracoviště MŠ - pronájem
3111 xxxx
Předškolní zařízení-školkovné
724 000,00
3113
5321 ZŠ příspěvek
200 000,00 -200 000,00
3113
5139 ZŠ vybavení drobný materiál
136 000,00
3113
5137 ZŠ majetek do 40ti tis
539 000,00
3113
5172 ZŠ programové vybavení
13 900,00
3113
6122 ZŠ majetek nad 40 tis
3113 xxxx
základní školy
200 000,00
3316
5169 občastník tisk
20 000,00
3316 ****
Občastník
20 000,00
3326
5171 údržba pomníku
10 000,00
3326 ****
celkem
10 000,00
3399
5139 Materiál na kulturní akce
40 000,00
3399
5169 služby kulturní akce
50 000,00
3399
5175 Občerstvení kulturní akce
70 000,00
3399
5194 Dary jubilea
60 000,00
3399
5229 Příspěvky na kult.akce
70 000,00
3399 xxxx
Ostatní činnost v kultuře
290 000,00
3429
5139 Hřiště - drobný materiál
30 000,00
3429
5137 Hřiště - majetek do 40ti tis
3429
5151 Vodné
40 000,00
3429
5154 Elektřina
50 000,00
3429
5156 PHM
5 000,00
3429
5169 Služby - stočné
20 000,00

15 000,00
15 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
10 000,00
23 000,00
20 000,00
3 500 000,00
3 553 000,00
450 000,00
450 000,00
765 000,00
765 000,00
15 000,00
15 000,00
724 000,00
2 900,00
267 495,00
994 395,00
0,00
136 000,00
539 000,00
13 900,00
688 900,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00
50 000,00
70 000,00
60 000,00
70 000,00
290 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
5 000,00
20 000,00

3429
3429
3429
3429
3613
3613
3613
3613
3613
3613
3631
3631
3631
3631
3635
3635
3635
3639
3639
3639
3639
3721
3721
3722
3722
3725
3725
3725
3725
3726
3726
3729
3729
3745
3745
3745
3745
3745
5219
5219
5219
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112

5171
6121
6122
xxxx
5151
5153
5154
5169
6121
xxxx
5154
5171
6121
****
5169
5364
5169
6123
6130
xxxx
5169
xxxx
5169
xxxx
5139
5169
5171
xxxx
5169
xxxx
5169
xxxx
5137
5139
5156
5171
xxxx
5139
5169
xxxx
5137
5139
5154
5156
5163
5167
5169
5171
5229
xxxx
5023
5031
5032
5173

Opravy, údržba hřiště
80 000,00
stavba kabiny, projekt hřiště
Hřiště - majetek nad 40tis
400 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
625 000,00
vodné
plyn
elektřina
Služby (vodné, stočné)
Komunitní centrum - OU, ZŠ
25 000 000,00
Nebytové hospodářství
25 000 000,00
elektřina VO
250 000,00
Oprava údržba
100 000,00
VO nové
Veřejné osvětlení
350 000,00
Územní plán poradenství
120 000,00
Vratka dotace
Územní plán
120 000,00
Zaměření, studie, žádosti o dotace, oplocení 200 000,00
Nákladní auto
Pozemky
Komunální služby a územní rozvoj
200 000,00
Nebezpečný odpad
15 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
15 000,00
Odvoz TKO
1 000 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu
1 000 000,00
nádoby
Separace
650 000,00
údržba kont. stání
Sběr a svoz ostatních odpadů
650 000,00
BIO odpad
200 500,00
Využívání a zneškodňování komunál.odpad200 500,00
Velkoobjemové kontejnery
30 000,00
Sběr ostatních odpadů
30 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Zeleň – materiál
90 000,00
Zeleň – PHM
15 000,00
Zeleň – oprava, údržba
500 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
605 000,00
materiál - virus
30 000,00
sužby - virus
10 000,00
Ochrana obyvatelstva
40 000,00
Hasiči – majetek do 40ti
60 000,00
Hasiči - materiál drobný
5 000,00
Hasiči – elektřina
20 000,00
Hasiči – PHM
15 000,00
Hasiči – pojistky, technické
6 500,00
Hasiči školení
5 000,00
Poplatek alarm
Hasiči – opravy, údržba
50 000,00
Příspěvek akce
10 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část
171 500,00
Zastupitele – odměny
1 800 000,00
Zastupitelé – SP
300 000,00
Zastupitelé - ZP
160 000,00
Zastupitelé - cestovné
12 000,00

80 000,00

5 000,00
2 000,00
50 000,00
5 000,00

23 200,00

15 000,00

10 000,00

7 000,00

400 000,00
625 000,00
5 000,00
2 000,00
50 000,00
5 000,00
25 000 000,00
25 062 000,00
250 000,00
100 000,00
350 000,00
120 000,00
23 200,00
143 200,00
200 000,00
150 000,00
15 000,00
365 000,00
15 000,00
15 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 240 000,00
650 000,00
1 890 000,00
200 500,00
200 500,00
40 000,00
40 000,00
90 000,00
15 000,00
500 000,00
605 000,00
37 000,00
10 000,00
47 000,00
60 000,00
5 000,00
20 000,00
15 000,00
6 500,00
5 000,00
50 000,00
10 000,00
171 500,00
1 800 000,00
300 000,00
160 000,00
12 000,00

6112
6114
6114
6114
6114
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310
6310

****

Zastupitelstva obcí
2 272 000,00
2 272 000,00
5021 Volby - mzdy
14 500,00
14 500,00
5139 Volby - materiál
15 456,00
15 456,00
5175 Volby - občerstvení
1 044,00
1 044,00
****
Volby
31 000,00
5011 Zaměstnanci – mzdy
1 100 000,00
1 100 000,00
5021 DPP
300 000,00
300 000,00
5031 Zaměstnanci – SP
250 000,00
250 000,00
5032 Zaměstnanci – ZP
100 000,00
100 000,00
5038 zákonné pojištění za zam.
5 000,00
5 000,00
5137 OÚ - majetek do 40tis
500 000,00
500 000,00
5139 OÚ – materiál, kancelářské a čistící potřeby,
90 000,00
90 000,00
5151 OÚ - vodné stočné
1 500,00
1 500,00
5153 OÚ – plyn
65 000,00
65 000,00
5154 OÚ – elektřina
20 000,00
20 000,00
5161 OÚ – poštovné
6 000,00
6 000,00
5162 Telefon, internet
30 000,00
30 000,00
5163 Pojistky
80 000,00
80 000,00
5166 Právní, poradenské služby, GDPR
20 000,00
20 000,00
5167 Služby, školení a vzdělávání
10 000,00
10 000,00
5168 Aktualizace programu, účetní,IT služby
250 000,00
250 000,00
5169 Ostatní služby
80 000,00
80 000,00
5171 Oprava a údržba OÚ
60 000,00
60 000,00
5173 Cestovné
10 000,00
10 000,00
5175 Občerstvení
40 000,00
40 000,00
5229 Příspěvek MAS, svaz měst a obcí,spolky
50 000,00
50 000,00
5321 Spolupráce MAP
5362 Platby daní a poplatků
18 000,00
18 000,00
5902 Vratka kaucí - komunikace
125 000,00
125 000,00
6122 OU majetek nad 40tis
500 000,00
500 000,00
xxxx
Činost místní správy
3 585 500,00
3 710 500,00
5141 úroky z úvěru
450 000,00
450 000,00
5163 bankovní poplatky
30 000,00
30 000,00
xxxx
Finanční operace
480 000,00
480 000,00
8124 splátka úvěru ČS MŠ
533 336,00
533 336,00
8124 splátka úvěr ZŠ
700 000,00
700 000,00
Celkem výdaje
43 601 836,00 1 750 495,00 46 742 331,00

Výměna stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení (dále RVO) v Obci Babice
V současnosti jsou měřící rozvaděče v provedení oceloplechové nebo plastové. Rozvaděče
jsou buďto v provedení 1- dveřovém, nebo 2-dveřovém.
Celkové umístění rozvaděčů v rámci celé obce, je v současné době vyhovující (obr.1),
v budoucnu bude třeba nové rozvaděče, projektovat především na ta místa obce, kde se
počítá s novou výstavbou.

Technický stav RVO bohužel již tak uspokojivý není.
Všeobecné závady:
•

U jednotlivých RVO, jsou propadlé „revizní zprávy“

•

Chybí liniová schémata jednotlivých okruhů,

•

Rozsah jističů není v souladu s instalovaným příkonem

•

Charakteristika jističů není v souladu s nově instalovanými svítidly LED

•

Vzhledem k nedostatečnému IP krytí, dochází k rychlému opotřebení
stykačů/odpínačů, které nejsou konstruovány na drsné venkovní prostředí.

RVO 1

RVO1 je plechový rozvaděč vestavěný do fasády domu se společnou měřící a spínací
částí.
•

Vymístit RVO mimo fasádu domu, jako samostatně-stojící rozvaděč. Vyhneme
se tak komplikacím při případné rekonstrukci domu (věcná břemena atd.)

•

Rozdělit na samostatně uzamykatelnou měřící a spínací část – dle návrhu
nových inteligentních RVO (požadavek ČEZ u nových rozvaděčů)

•

Chybějící revize

•

Chybějící liniové schéma jednotlivých bodů VO (pro účely správného rozdělení
jednotlivých fází)

RVO2

RVO 2 j e nejproblémovější rozvaděč v obci. Jedná se o 1-fázový rozvaděč ve
zděném sloupku jehož součástí je také RIS, ze které je RVO napájena. Časté
výpadky jsou způsobeny:
•

Vrchní vedení - velká část rozvodů, tohoto rozvaděče je tvořeno „vrchním
neizolovaným vedením“ Toto vedení je velmi náchylné k výpadkům,
z důvodu atmosférického přepětí (bouřky)

•

1 fáze – Tím že je zařízení RVO vedeno pouze po 1fázi, která je,
s přihlédnutím k primárnímu využití VO, zatěžována hlavně ve večerních
dochází k nerovnoměrnému zatížení všech fází. Nutno osadit 3fázový RVO.

ČEZ nepovoluje vyšší jistič 1f, než stávající 25A.
•

Velmi dlouhá trasa vedení – Vzhledem k velmi dlouhému úseku, který tento
RVO spíná, je možno některé úseky přepojit na 3f rozvaděče v sousedství.

•

Chybějící revize

•

Chybějící liniové schéma jednotlivých bodů VO (pro účely správného
rozdělení jednotlivých fází)

•
Situace: Možnosti přepojení stávajícího rozvodu RVO2

RVO3

Rozvaděč je součástí společného sloupku, kde jsou umístěné i další rozvody a
elektroměry ostatních objektů v ulici (RD) V případě poruchy může být ztížený
přístup k zařízení (věcná břemena)
•

Společná měřící a spínací část RVO – rozdělění požadavek ČEZ

•

Navrhuji přemístit do chodníku, před stávající umístění

•

Chybějící revize

•

Chybějící liniové schéma jednotlivých bodů VO (pro účely správného rozdělení
jednotlivých fází)

RVO4

•

Společná měřící a spínací část RVO – rozdělení požadavek ČEZ

•

Chybějící revize

•

Chybějící liniové schéma jednotlivých bodů VO (pro účely správného rozdělení
jednotlivých fází)

RVO5

•

Společná měřící a spínací část RVO – rozdělění požadavek ČEZ

•

Chybějící revize

•

Chybějící liniové schéma jednotlivých bodů VO (pro účely správného rozdělení
jednotlivých fází)

RVO6

Rozvaděč je součástí společného sloupku, kde jsou umístěné i další rozvody a
elektroměry ostatních objektů v ulici (RD) V případě poruchy může být ztížený přístup
k zařízení (věcná břemena)
•

Společná měřící a spínací část RVO – rozdělění požadavek ČEZ

•

Chybějící revize

•

Chybějící liniové schéma jednotlivých bodů VO (pro účely správného rozdělení
jednotlivých fází)

RVO7

•

Společná měřící a spínací část RVO – rozdělění požadavek ČEZ

•

Chybějící revize

•

Chybějící liniové schéma jednotlivých bodů VO (pro účely správného rozdělení
jednotlivých fází)

Nové inteligentní rozvaděče
Vybavení rozvaděče je typizované. V obecné rovině je měřící rozvaděč uvažovaný pro
realizaci obnovy realizovaný s rozdělenými poli pro přívod a měření a pro ovládání a
vývody.
Měřící část bude přístupná vlastními dvířky a to jak pro správce veřejného
osvětlení tak pro distribuční společnost. Vybavena bude přívodem, elektroměrem a
hlavním jistícím prvkem dimenzovaným dle parametrů elektrického obvodu a
spotřeby. Optimalizace velikosti jistícího prvku je významná i z hlediska provozních
nákladů s ohledem na výši paušální platby. Část měřícího rozvaděče určená pro
spínání a jištění vývodů bude vybavena rozvodnicí, jištěním jednotlivých vývodů a
spínacím a ovládacími prvky.
Ovládací jednotku doporučujeme instalovat v jednotném systému a dálkovou
komunikací s centrálním dispečerským stanovištěm pomocí GSM (LTE) a
oboustrannou komunikací s jednotlivými prvky na všech směrech. Tento způsob
ovládání umožňuje monitorovat nejen parametry měřícího rozvaděče (napětí, proud
přívodu a jednotlivých vývodu), ale také ovládat skupinově nebo individuálně každou
větev VO a současně v online režimu dostávat informace o provozním stavu svítidel
včetně hlášení výpadku. Takto vybavený měřící rozvaděč umožňuje významným
způsobem změnit organizaci práce údržby veřejného osvětlení a optimalizovat
náklady na servisní činnost.
Provedení elektrického rozvaděče je podle normy ČSN EN 61439, tak aby po otevření dvířek
rozvaděče nemohlo dojít ke kontaktu s živými částmi elektrického rozvodu a tyto byly chráněny
vnitřním krytím IP 20.
Postup výměny RVO

-

Kompletní výměna měřícího rozvaděče
o Odpojení napájecího kabelu a demontáž elektroměru
o Demontáž elektro výzbroje a odpojení vývodů
o Demontáž stávajícího rozvaděče
o Stavební úpravy
o Osazení nového rozvaděče
o Zapojení napájecího kabelu, elektroměru a hlavního jištění
o Zapojení ovládacích a spínacích prvků a vývodů, včetně označení
o Povrchové úpravy okolo rozvaděče

Požadavky na vybavení a funkčnost inteligentního zapínacího místa (RVO) s dálkovým
dohledem pro Obec Babice
I.
•
•

Silová část
Nerezová nebo plastová skříň s minimálním krytím IP 43 musí mít nezávisle uzamykatelnou
oddělenou elektroměrovou a rozvodnou část na jednotné universální klíče (tvar D, nebo
čtverec)
Rozváděče budou v barevném provedení světlá šedá.

•

Rozvaděč 2D (dvojdveřový) dle tabulky č. 1 bude rozdělena na části elektroměrovou a
vývodovou (inteligentní). Rozdělení a umístění hl. elektroměru, musí být v souladu
s příslušnou normou společnosti ČEZ. a normou ČSN33 2130..

•

Přívodní část – Přívodní pole s kabely ČEZ pojistkový odpínač nebo pojistkové sokly, dle
připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

•

Elektroměrová část - ZM obsahuje hlavní jistič se jmenovitou hodnotou povolenou
provozovatelem distribuční soustavy a charakteristikou „B“. Výsledná hodnota hlavního jističe
je závislá na instalovaném příkonu všech zařízení, ale i na rezervaci příkonu pro příležitostné
instalace (např. vánoční dekory atd). Doporučuje se ve výši dvojnásobku jmenovitého proudu.
Za hlavním jističem je osazeno zařízení pro měření odběru elektrické energie (elektroměr).
Elektroměrová část skříně bude v provedení dle standardů ČEZ Distribuce a.s.

•

Vývodová část - podle počtu vývodů bude zvolena šířka skříně. Velikost skříně určí správce.

•

Na dveřích rozváděče budou osazeny typové štítky dle číselné řady RVO (dodá správce VO)
dále „Pozor elektrické zařízení“, „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“, „Pozor pod napětím“.

•

Na vnitřní straně dveří bude osazena zásuvná schránka nebo spona na dokumenty

•

Pokud bude rozváděč samostatně stojící, bude osazen na sokl ze stejného materiálu jako je
rozváděč. Sokl bude vybaven lištou pro uchycení kabelů např. příchytkou sonap nebo
shrnovací páskou. Kabely budou u samostatně stojícího rozvaděče opatřeny smršťovačkou,
chráničky budou po montáži zapěněny, kabelový prostor bude do výšky 10 cm nad terén
zasypán „Keramzitem“, nebo materiálem s podobnými vlastnostmi.

•

Připojení FeZn bude provedeno uvnitř rozváděče na svorku PEN. Svorkovnice PEN bude
tvořena pokovenou Cu pasovinou s násuvnými svorkami.

•

Vnitřní vybavení rozváděčů (montážní desky, DIN lišty, šrouby apod. budou pozinkované nebo
pokovené.
Bude osazen hlavní vypínač. Hlavní vypínač musí proudem minimálně odpovídat hlavnímu
jističi. Z důvodu bezpečnosti v době práce na zařízení

•
•

V rozváděči bude osazen svodič přepětí B+C na samostatné sběrnici s předřadným jištěním.

•

Řídící a monitorovací technika bude umístěna v pravém horním rohu rozváděče na DIN
lištách v prostoru dle schématu.

•

Použité řídící a monitorovací elektronické moduly musí splnit požadavky rozsahu pracovních
teplot ZM -20 až +60°C

•

Silová část RVO musí zabezpečit zapnutí a vypnutí VO i při poruše komunikace s
dispečinkem VO a to astronomickými hodinami, které dodá správce, případně také jasovým
čidlem (není podmínkou)

•

Dále bude osazena provozní zásuvka 230V s chráničem a jističem 1/6/B.

•

Osvětlení rozváděče bude provedeno svítidlem LED, které bude ovládané vnitřním kontaktem.

•
Řídící a monitorovací -požadavky:
•

Místní vyhodnocování alarmových stavů a lokální odečet níže uvedených měřených hodnot.

•

Vizualizace přenesených dat.

•

Dálková správa modulů v RVO.

•

Rozvaděč RVO musí být optimalizován na LED svítidla včetně dostatečné citlivost měření.

•

Funkce přenosu dat do serveru musí být umožněna minimálně 8 hodin po výpadku napájení
(bez ztráty dat po tuto dobu).

•

Nadřazené zapínaní a vypínaní osvětlení prostřednictvím povelů ze serveru (dálková správa)

•

Dálkově aktivovaná automatická kalibrace výstupních větví VO.

•

Možnost spínaní větví (vývodních stykačů) s rozšířením na více okruhů.

•

Spínaní „v nule“, případně jiná ochrana k zamezení špiček při spínaní LED světelných zdrojů
(nabíjení vstupních kondenzátorů) včetně vypínaní, ochrana opalovaní kontaktů spínacích
prvků (pokud jsou mechanické).

•

Frekvence měřeni nastavitelné od 30 sekund do 2 minut, při změně nastavené referenční
hodnoty ihned, (D+ZM)

•

Připojení venkovní měřící fotobuňky a odečet výstupní hodnoty

•

Automaticky restart řídícího a monitorovacího systému v případě poruchy, případně při
obnoveni napájení

•

Pro místní ovládání RVO a lokální odečet monitorovaných a měřených hodnot musí být
možné se k RVO připojit prostřednictvím vhodného lokálního připojení (UTP/RJ45 připojení na
bázi IP protokolu, lokální WIFI atp.).

•

Řídící a monitorovací systém musí být schopen připojit další komunikační jednotku na bázi
protokolu IP (např. komunikační jednotku pro připojení jednotlivých světelných míst sítí
IoT/MESH)
Vyhodnocování alarmových stavů
Vyhodnocování alarmních stavů bude probíhat přímo v modulu každého ZM. V případě
překročení nastavených parametrů nebo změně požadovaných stavů odešle systém
informace na server, kde se data uloží a případně se vizualizují.

•
•

•
Dálkové ovládání zapínacího místa
•

•
•
•
•

•

Pro možnost nastavení parametrů konkrétního modulu bude dodán komunikační SW pro
dálkovou správu. Řídící a monitorovací systém musí umožňovat vzdálený přístup přes mobilní
zařízení nebo PC. Vzdálený přístup k řídicímu a monitorovacímu systému musí být
proveditelný skrze webové rozhraní. Řídící a monitorovací systém musí disponovat
obousměrným datovým rozhraním umožňujícím zasílat/přijímat datové sady/povely z jiného
softwarového systému a to v plném rozsahu funkčnosti řízení a monitoringu RVO.
Vizualizace dat
Pro zobrazení všech dat ze systému, která budou uložena na serveru, bude sloužit prohlížecí
SW, který musí umožnit výběr rozsahu dat podle zvoleného RVO (uživatelsky volitelné
pohledy) – přehledné zobrazení provozních a alarmových stavů.
Komunikace
Komunikace v systému mezi ZM a dispečinkem VO bude probíhat prostřednictvím GPRS a
jako doplněk rychlé spojení 4G/5G a případně vyšší (LTE sítě) nebo vhodné IoT sítě ve
veřejně dostupných frekvenčních pásmech nebo s využitím IoT sítě telekomunikačního
operátora. Komunikace musí být provedena v režimu zabezpečeného připojení vybaveného
šifrováním a řízením přístupu.

