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Obec Babice

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

Z Á P I S
zasedání číslo 11 Zastupitelstva obce Babice

konané dne 12. 12. 2022 v Obecní úřad od 19:00 hod.

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

Omluveni: Rozsíval J., Vokáč M., Vrábelová K.
Neomluveni:
Předsedající: Marcela Marks
Zapisovatel*: Jana Rašínová
Ověřovatelé zápisu: Pavel Rathouský, Karel Haluza

*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

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

  1.1. Schválení programu

  1.2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání

  1.3. Schválení zápisu z minulého zasedání

2. Schválení rozpočtu na rok 2023

3. Žádost paní U. na odkup části obecního pozemku

4. Pojmenování komunikace v lokalitě Z07

5. Záměr prodeje obecního piana

6. Stavební

7. Diskuse

 

Program byl doplněn o další body:

- Žádost SDH Babice o pronájem společenského sálu

- Podpora Nadačního fondu Nevzdáme to

- Žádost p. Sobotky na příspěvek na krmení ryb
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- Informace o uzavřených smlouvách mezi obcí Babice a ČEZ - ceny elektrické energie

- Změna jízdních řádů PID - zejména linky 435

- Navýšení odměn zastupitelů ÚSC od 1.1.2023

- Rozpočet MŠ Dráček na rok 2023 a dorovnání rozpočtu za rok 2022

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje  program zasedání č. 11 zastupitelstva obce Babice dne 12.12.2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/11/2022 bylo schváleno.

1.2. Ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání

Jako ověřovatelé zasedání byli navrženi Pavel Rathouský a Karel Haluza.

Jako zapisovatel zasedání byla navržena Jana Rašínová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje  jako ověřovatele zasedání Pavla Rathouského a Karla Haluzu a jako
zapisovatele zasedání Janu Rašínovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2/11/2022 bylo schváleno.

1.3. Schválení zápisu z minulého zasedání

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje zápis č. 10 ze ZO Babice ze dne 21.11.2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3/11/2022 bylo schváleno.

2. Schválení rozpočtu na rok 2023

Starostka seznámila ZO s úpravami finálního rozpočtu obce Babice oproti verzi návrhu - navýšení částky
u paragrafu 3635 - územní plánování na Kč 350 000,- a par. 3111 - příspěvek MŠ na částku kč 760 938,-. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje rozpočet obce Babice pro rok 2023  viz příloha 1 v paragrafové
formě jako schodkový.  Schodek je kryt finanční rezervou z předchozích let. Pověřuje starostku obce
Babice ke schválení závěrečného rozpočtového opatření za rok 2022.  

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4/11/2022 bylo schváleno.

Přílohy:
Schválený rozpočet 2023
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3. Žádost paní U. na odkup části obecního pozemku

Paní U. předložila ZO žádost o odkup části  obecního pozemku parc.  č.  318/2 v k.ú.  Doubek. ZO žádost
projednalo a nemá zájem část tohoto pozemku odprodat. 

4. Pojmenování komunikace v lokalitě Z07

ZO projednalo několik návrhů na pojmenování ulice v lokalitě Z07. Jako nejvhodnější byl vybrán název ulice
"Dvorce".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje pojmenování ulice (parc. č. 301/7) jako "Dvorce" .

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5/11/2022 bylo schváleno.

5. Záměr prodeje obecního piana

Jan Chadraba vznesl návrh na projednání možnosti odkupu obecního piana. ZO projednal návrh a se záměrem
prodat obecní piano nesouhlasí.

6. Stavební

OUB/0965/2022 - žádost o souhlas se stavebním záměrem na pozemku p.č. 35

ZOB souhlasí

 

7. Žádost SDH Babice o pronájem společenského sálu

ZO byla předložena žádost SDH Babice o prominutí nájemného za pronájem společenského sálu dne 4.2.2023
za  účelem  uspořádání  řádné  valné  hromady  okrsku  č.  5  Mukařovsko.  Řádná  valná  hromada  se  koná
každoročně v souladu se zákonem a stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a plní významné
poslání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Babice  souhlasí  s  prominutím nájemného  za  pronájem společenského  sálu  dne
4.2.2023 za účelem uspořádání řádné valné hromady okrsku č. 5 Mukařovsko.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6/11/2022 bylo schváleno.

8. Podpora Nadačního fondu Nevzdáme to

ZO diskutovalo o předložené žádosti paní H. o příspěvek Nadačnímu fondu "Nevzdáme to". Jedná se o pomoc
pro děti s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje poskytnutí příspěvku Nadačnímu fondu "Nevzdáme to" ve výši Kč
5000,- a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7/11/2022 bylo schváleno.

9. Žádost p. Sobotky na příspěvek na krmení ryb

ZO byla předložena žádost pana S. o příspěvek na krmení rybí osádky v rybníku na návsi obce Babice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje příspěvek panu S. na krmení rybí osádky v rybníku na návsi obce
Babice  v  celkové  výši  Kč  15  000,-.  Příspěvek  bude  čerpán  průběžně  během roku  2023  na  základě
předložených faktur.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8/11/2022 bylo schváleno.

10. Informace o uzavřených smlouvách mezi obcí Babice a ČEZ prodej, a.s. - ceny elektrické energie

Pan Chadraba seznámil ZO se stavem smluv uzavřených mezi obcí Babice a ČEZ prodej, a.s. na dodávky
elektrické energie. Na základě projednání uzavřených smluv  se zástupci ČEZ doporučil ZO ponechat stávající
smlouvy beze změn vzhledem k dlouhodobě výhodnějším cenám.

11. Změna jízdních řádů PID - zejména linky 435

Starostka informovala ZO o změnách jízdních řádů v PID od 11.12.2022, které reagují na změny vlakových
jízdních řádů od 11.12.2022. Ve spolupráci s obcí Doubek bylo zahájeno jednání se zástupci PID ohledně
úpravy jízdních řádů u linky 435 zejména u ranních spojů, týkajících se dopravy dětí do škol v Říčanech. Tato
jednání by měla vést k lepší návaznosti dopravy do škol v Říčanech na začátky vyučovacích hodin.

12. Navýšení odměn zastupitelů ÚSC od 1.1.2023

Na  základě  schválení  novely  nařízení  vlády  dne  30.  listopadu  2022,  která  upravuje  výši  odměn  členů
zastupitelstev obcí a krajů byl ZO předložen návrh na schválení navýšení odměn neuvolněných zastupitelů obce
Babice od 1.1. 2023 v maximální výši.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje navýšení odměn neuvolněných zastupitelů obce Babice od 1.1. 2023
v maximální výši.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9/11/2022 bylo schváleno.

13. Rozpočet MŠ Dráček na rok 2023 a dorovnání rozpočtu za rok 2022

ZO byl předložen rozpočet MŠ Dráček na rok 2023 a zároveň žádost ředitelky školky o dorovnání rozpočtu
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za rok 2022 vzhledem k navýšení několika položek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Babice schvaluje rozpočet MŠ Dráček na rok 2023 a zároveň schvaluje dorovnání
rozpočtu za rok 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10/11/2022 bylo schváleno.

14. Diskuse

Ověřovatelé: Pavel Rathouský   ............................................................
 

Karel Haluza   ............................................................
 
Starostka Marcela Marks   ............................................................
 
Datum vyhotovení:


