Obec Babice
Ke Skále 76, 251 01 Babice
tel.č.: 323 660 966 | e-mail: info@babiceurican.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 9 Zastupitelstva obce Babice
konané dne 7. 11. 2022 v Obecní úřad od 18:30 hod.

Přítomno:

Haluza K., Havlová M., Chadraba J., Jež M., Kostrhoun Cidlinská R., Marks M.,
Rathouský P., Vokáč M., Vrábelová K., Wurm P.

Omluveni:

Rozsíval J.

Neomluveni:
Předsedající:

Marcela Marks

Zapisovatel*:

Jana Rašínová

Ověřovatelé zápisu: Martin Vokáč, Kateřina Vrábelová,
*Předsedající v souladu s jednacím řádem města určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání

1.1. Schválení programu
PROGRAM:
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
2. Stavební
3. Schválení dodavatele v projektu Modernizace veřejného osvětlení na vybraných komunikacích obce Babice
4. Návrh rozpočtu na rok 2023
5. Nabídka společnosti CityA na prodloužení služeb sdílené dopravy
6. Nabídka Barevné hřiště
7. Dar ZŠ Mukařov – revokace usnesení č. 7/7/2022
8. Posílení osvětlení Sportovního areálu

Program byl doplněn o další body:
9. Doplnění zápisu č. 8 ze dne 24.10.2022
10. Odměny veliteli zásahové jednotky SDH Babice a správci hasičské zbrojnice SDH Babice
11. Inventarizační komise
12. Kontrola hospodaření MŠ Dráček
13. Diskuze
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje program zasedání č. 9 zastupitelstva obce Babice dne 7.11.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 1/9/2022 bylo schváleno.
1.2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání
Jako ověřovatelé zasedání byli navrženi Martin Vokáč, Kateřina Vrábelová.
Jako zapisovatel zasedání byla navržena Jana Rašínová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje jako ověřovatele zasedání Martina Vokáče a Kateřinu Vrábelovou a
jako zapisovatele zasedání Janu Rašínovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 2/9/2022 bylo schváleno.
2. Stavební
blok 2-1

Stavební výbor nepředložil žádné stavební záměry k projednání.
blok 2-2

OUB/0749/2022 - Kolaudační souhlas s užíváním stavby - přeložka VN p.č. 301/7, IZ-12-6001631, Babice.
ZO bere na vědomí.
OUB/0774/2022 - Oznámení zahájení společného řízení - domovní čistírna odpadních vod - parc. č. 215/5,
193/1.
ZO bere na vědomí.
OUB/0775/2022 - Oznámení o zahájení řízení - geologické práce spojené se zásahem do pozemku, jejichž cílem
je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody - parc. č. 184/29.
ZO bere na vědomí.
OUB/0776/2022 - Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje k č.j. 6268/2022-MURI/OSÚ/00502 a k č.j. 6268/2022MURI/OSÚ/00502.
ZO bere na vědomí.
OUB/0778/2022 - Rozhodnutí - vydání povolení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku,
jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody, parc. č. 81/1.
ZO bere na vědomí.
OUB/0788/2022 - Územní souhlas s umístěním stavby - vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD,
parc. č. 307/4, 307/9, 307/8, 307/5, 314/19.
ZO bere na vědomí.
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OUB/0805/2022 - Společný souhlas se stavebním záměrem novostavba RD na pozemku st. p. 99, parc. č. 82/1,
81/23.
ZO bere na vědomí.
OUB/0806/2022 - Oznámení zahájení společného řízení - novostavba RD, Babice, na pozemku parc. č. 314/19.
ZO bere na vědomí.
OUB/0820/2022 - Oznámení zahájení územního řízení - novostavba RD na pozemku st. p. 109, parc. č. 79/30,
79/31.
ZO bere na vědomí.
OUB/0821/2022 - Oznámení zahájení územního řízení - novostavba RD na pozemku parc. č. 79/3, 441.
ZO bere na vědomí.
OUB/0825/2022 - Oznámení zahájení územního řízení - distribuční kabelové vedení NN, parc. č. 300/3,
č. stavby IV-12-6029923 - na pozemku parc. č. 365/5, 347/1, 302/5, 264/7, 302/1, 348, 300/2.
ZO bere na vědomí.
OUB/0833/2022 - Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce - místní komunikace a technická
infrastruktura v lokalitě Z Šetka (nutno zajistit převod na obec).
ZO bere na vědomí.
OUB/0837/2022 - Oznámení zahájení společného řízení - novostavba RD na pozemku parc. č. 314/16.
ZO bere na vědomí.
OUB/0838/2022 - Informace o vyznačení plomby - parc. č. 369/1.
ZO bere na vědomí.
OUB/0839/2022 - Oznámení o zahájení řízení - dle smlouvy o zřízení věcného břemene - parc. č. 369/1.
ZO bere na vědomí.
OUB/0845/2022 - Rozhodnutí - vydání povolení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku,
jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody, parc. č. 184/29.
OUB/0871/2022 - Seznámení s podklady rozhodnutí a oznámení o pokračování v řízení - dodatečné stavební
povolení na stavbu RD na pozemku parc. č. 74/17, 74/37.
ZO bere na vědomí.
OUB/0874/2022 - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 8 ÚP Říčan.
ZO bere na vědomí.

. 18:40 příchod M. Havlové
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3. Schválení dodavatele v projektu Modernizace veřejného osvětlení na vybraných komunikacích
obce Babice
Ve veřejné soutěži na dodavatele pro projekt "Rekonstrukce a výměna svítidel veřejného osvětlení
na vybraných komunikacích obce Babice" byla jako nejlepší nabídka vyhodnocena nabídka firmy Yunex s.r.o.
ZO se seznámilo s podrobnostmi čerpání dotace na projekt modernizace VO v obci Babice a probralo možnosti
budoucího financování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje jako dodavatele pro projekt „Rekonstrukce a výměna svítidel
veřejného osvětlení na vybraných komunikacích obce Babice“ firmu Yunex s.r.o. Pověřuje starostku
k podpisu Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/9/2022 bylo schváleno.
4. Návrh rozpočtu na rok 2023
Starostka seznámila ZO s návrhem rozpočtu obce Babice pro rok 2023 a současným stavem běžného účtu
obce. ZO diskutovalo o některých položkách rozpočtu a souhlasilo s jeho vyvěšením na úřední desku.

5. Nabídka společnosti CityA na prodloužení služeb sdílené dopravy
Starostka seznámila ZO s výsledky projektu CityA a jeho testovacího období. Od října je již tato doprava
zpoplatněna, ZO zatím nepředpokládá, že by dopravu chtělo finančně podpořit, proto auta CityA do Babic
zatím nebudou jezdit. Starostka se zúčastní dalšího jednání s firmou CityA a ZO o tom bude dále jednat.

6. Nabídka Barevné hřiště
ZO diskutovalo o předloženém návrhu na umístění některých prvků "Barevného hřiště" před budovu MŠ.
Z dopravních a bezpečnostních důvodů ZO v tuto chvíli o prvky nemá zájem, v budoucnu ale tuto možnost
nevylučuje, pokud se najde vhodnější lokalita s asfaltovým hladkým povrchem.

7. Dar ZŠ Mukařov – revokace usnesení č. 7/7/2022
Starostka seznámila ZO s podklady k vyúčtování nákladů na provoz detašovaného pracoviště základní školy
Mukařov v obci Babice, vyplývající z nájemní smlouvy. Na základě těchto podkladů nevyplývá z platby
nájemného školou Mukařov obci Babice žádný přeplatek, který by obec Babice mohla poskytnout základní
škole Mukařov jako dar.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice revokuje usnesení č. 7/7/2022 ze dne 19.9.2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 4/9/2022 bylo schváleno.
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8. Posílení osvětlení Sportovního areálu
ZO diskutovalo o nabídkách na osvětlení Sportovního areálu obce Babice ve večerních hodinách. Sportovní
areál by byl při posílení osvětlení bezpečnější a využitelnější i ve večerních hodinách. Posílení osvětlení bude
ale vyžadovat větší náklady na elektřinu, proto ZO diskutovalo o případném zpoplatnění užívání Sportovního
areálu. Pro další jednání o případném zpoplatnění užívání Sportovního areálu bude na konci roku zpracován
přehled nákladů na provoz Sportovního areálu obce Babice za r. 2022. Posílení osvětlení se bude dále řešit.

9. Doplnění zápisu č. 8 ze dne 24.10.2022
blok 9-1

ZO byl předložen návrh na zrušení dopravního výboru obce Babice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje zrušení dopravního výboru obce Babice.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 3
Usnesení č. 5a/9/2022 bylo schváleno.
blok 9-2

ZO byl předložen návrh na zrušení kulturně-sportovního výboru obce Babice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje zrušení kulturně-sportovního výboru obce Babice.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 5b/9/2022 bylo schváleno.
blok 9-3

ZO byl předložen návrh, aby neuvolněným členům zastupitelstva a členům komisí byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna ode dne 8.11.2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje aby neuvolněným členům zastupitelstva a členům komisí byla
v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ode dne 8.11.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 5c/9/2022 bylo schváleno.
10. Odměny veliteli zásahové jednotky SDH Babice a správci hasičské zbrojnice SDH Babice
blok 10-1

Starostka předložila návrh ZO na měsíční odměnu veliteli JSDHO Babice, panu Pavlu Rathouskému, ve výši Kč
3000,-.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje měsíční odměnu veliteli JSDHO Babice, panu Pavlu Rathouskému,
ve výši Kč 3000,- počínaje dnem 8.11.2022.
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Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 6a/9/2022 bylo schváleno.
blok 10-2

Starostka předložila návrh ZO na měsíční odměnu správci hasičské zbrojnice, panu Miroslavu Ježovi, ve výši Kč
3000,-.
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje měsíční odměnu správci hasičské zbrojnice, panu M. Ježovi, ve
výši Kč 3000,-, počínaje dnem 8.11.2022
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1
Usnesení č. 6b/9/2022 bylo schváleno.
11. Inventarizační komise
Starostka předložila návrh na ustanovení členů inventarizační komise v počtu pěti členů. Předsedkyní komise
pověřuje Marcelu Havlovou. Jako členové komise byli navrženi: Pavel Rathouský, Karel Haluza, Miroslav Jež a
Helena Šebková. ZO nemá námitek.

12. Kontrola hospodaření MŠ Dráček
Starostka pověřuje jako předsedkyni komise pro kontrolu hospodaření MŠ Dráček Marcelu Havlovou. Kontroly
se zúčastní společně s ní Kateřina Vrábelová a Josef Rozsíval. ZO nemá námitek.

13. Diskuze
Dne 27.11.2022 se uskuteční vánoční setkání na návsi obce Babice. Na programu vánočního setkání
se bude podílet kromě zastupitelů obce i základní a mateřská škola obce Babice. ZO diskutovalo o zajištění
potřebného vybavení a organizaci vánočního setkání.
Torzo lípy u dětského hřiště - z důvodu pokračující hniloby v obvodu kmene bude torzo lípy na důrazné
doporučení dendrologa odstraněno.

Ověřovatelé: Martin Vokáč, Kateřina Vrábelová ............................................................
............................................................
Starostka

Marcela Marks

............................................................

Datum vyhotovení:
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