Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.10. 2020
Přítomni: P. Bambásek, I. Zavadil, Ing. M. Pitipáčová, S. Schlägelová, Bc. M. Hrdlička, K. Polák
Omluven: Z. Gureň
Ověřovatelé: I. Zavadil, Bc. M. Hrdlička
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
2. Projednání pasportu místních komunikací v obci Babylon
3. Smlouva o autorském dozoru na rekonstrukci přístavby OÚ Babylon
4. Smlouva o technickém dozoru na rekonstrukci přístavby OÚ Babylon
5. Záměr pronajmout pozemky p. č. 24/14 a 24/20 v k. ú. Babylon
6. Záměr pronajmout nemovitost č. p. 132 (Sauna)
7. Žádost společnosti REN- KAR service, s. r. o. o pronájem pozemku p. č. 128/27 v k. ú. Babylon
8. Kupní smlouva na část pozemku p. č. 70/3 v k. ú. Babylon
9. Kupní smlouva na část pozemku p. č. 9/38 v k. ú. Babylon
10. Změna hranic katastrálního území mezi obcí Babylon a Havlovicemi u Domažlic
11. Směnná smlouva na pozemky v areálu ATC Babylon
12. Podání žádosti o dotaci na MZ (návesní rybníček)
13. Rozpočtové opatření č. 4
14. Oprava oplocení areálu obecní pláže (špic)
15. Projednání záměru výstavby komunitního centra
16. Projednání záměru rekonstrukce fotbalového hřiště a přilehlých sportovišť
17. Projednání záměru rekonstrukce dvoru Obecního úřadu
18. Projednání záměru odkupu pozemků v k. ú. Babylon, na nichž se nachází místní komunikace
19. Změny nájemních smluv lokalitě „Za poštou“
20. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností DSP Domažlický stavební podnik, s. r. o.
Ad 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání. Navrhl rozšíření programu o body:
21. Projednání záměru rekonstrukce dětského hřiště za hasičskou zbrojnicí
22. Žádost ŘSD o povolení kácení na hrázi Černého rybníka
23. Změna ceny přeložky nízkého napětí dle Smlouvy č. Z_S14_8120073834 na základě výběrového
řízení ČEZ Distribuce, a. s.
24. D. A. S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR - nabídka právních služeb
25. Nájemní a podnájemní smlouva s ATC Babylon
26. Různé
Program byl po změnách jednomyslně schválen zastupiteli obce. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni
I. Zavadil, Bc. M. Hrdlička.
Kontrola usnesení
ZO schvaluje:
- Pořízení Změny č. 3 územního plánu obce Babylonu a určilo Pavla Bambáska jako osobu
spolupracující s pořizovatelem Změny č. 3 územního plánu
- Společnost Tewiko systems, s. r. o. jako zhotovitele projektu „Vícegenerační fitness hřiště v obci
Babylon“
- Smlouvu o dílo se společností Tewiko systems, s. r.o. na výstavbu projektu „Vícegenerační fitness
hřiště v obci Babylon“
- Smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon
- Záměr na prodej části pozemku p. č. 70/3 v k. ú. Babylon o výměře 24 m2 dle geometrického plánu
č. 545/2020, zpracované Ing.
- Žádost TJ Sokol Babylon na instalaci zrcadlové stěny v tělocvičně v budově čp. 27
- Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy

-

Příloha ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Bohemia Energy
entity s. r. o.
Rozpočtové opatření č. 3
Dohodu o zhodnocení majetku se společností Autokemp Babylon, s. r. o.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
literární tvorby a publikační činnosti 2020“ s Plzeňským krajem
Měsíční příspěvek 500 Kč pro paní
na úklid MŠ
Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství z programu 129 360 „Podpora a prevence před
povodněmi IV“ na odbahnění rybníčku
Zrušení záměru na prodej části pozemku par. č. 135 v k. ú. Babylon

ZO Zamítá:
- Zpracování hydrogeologického posudku za účelem zjištění možností vybudování vodního zdroje pro
vodovod v obci
- Žádost o finanční příspěvek pro SK Chodsko, z. s.
ZO pověřuje:
Starostu podpisem:
- Smlouvy o dílo se společností Tewiko systems, s. r.o. na výstavbu projektu „Vícegenerační fitness
hřiště v obci Babylon“
- Smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon
- Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy
- Přílohy ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Bohemia Energy entity
s. r. o.
- Dohody o zhodnocení majetku se společností Autokemp Babylon, s. r. o.
- Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
literární tvorby a publikační činnosti 2020“ s Plzeňským krajem
Starostu:
- Prověřením možnosti umístit zpomalovací prahy v obci
- Projednáním nedostatečné ranní autobusové dopravy v obci
- Osobou spolupracující s pořizovatelem Změny č. 3 územního plánu
- Projednáním projektu komunitního centra na půdě Obecního úřadu
Nadále trvají úkoly:
- Směnné smlouvy na pozemky v areálu ATC Babylon
- Prověření smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu
- Učinění dalších kroků k případnému odkupu 2/5 podílu p. č. 173/4 v k. ú. Babylon
Ad 2) Pasport místních komunikací jsme znovu připomínkovali, dochází teď k přečíslování pozemků
v katastru nemovitostí a čísla pozemků je v pasportu třeba opravit. Pasport je nutný, abychom mohli žádat o
dotační prostředky na opravy silnic, a bude platný po schválení Obecně závazné vyhlášky o zařazení
pozemních komunikací v k. ú. Babylon do místních komunikací. Zastupitelstvo projednalo pasport místních
komunikací a jednomyslně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, o zařazení pozemních
komunikací v k. ú. Babylon do místních komunikací.
Ad 3) Na rekonstrukci přístavby Obecního úřadu jsme obdrželi dotační prostředky, jednou z podmínek
realizace je povinnost mít autorský dozor. Starosta navrhl schválit Smlouvu o autorském dozoru, který
provede Ing.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Smlouvu o autorském dozoru na
rekonstrukci přístavby Obecního úřadu a pověřilo starostu jejím podpisem.
Ad 4) Na rekonstrukci přístavby Obecního úřadu jsme obdrželi dotační prostředky, další z podmínek
realizace je povinnost mít technický dozor. Starosta navrhl schválit Smlouvu o technickém dozoru, který
provede Ing.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Smlouvu technickém
dozoru na rekonstrukci přístavby Obecního úřadu a pověřilo starostu jejím podpisem.
Ad 5) Jedná se o pozemky, na kterých je parkoviště na Hadrovci. Současný nájemce vypověděl k 31. 12.
2020 nájemní smlouvu. O parkoviště projevil zájem současný provozovatel kasina. Starosta navrhl schválit
záměr na pronájem pozemků p. č. 24/14 a 24/20 v k. ú. Babylon. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo
záměr na pronájem pozemků p. č. 24/14 a 24/20 v k. ú. Babylon.

Ad 6) Na konci tohoto roku vyprší smlouva na pronájem části objektu č. p. 132 – Sauny. Starosta navrhl
vypsat záměr na pronájem s novou smlouvou, která již bude na dobu neurčitou, další podmínky zůstanou
stejné (minimální otvírací doba v pátek a v sobotu). Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo záměr na
pronájem části nemovitosti č. p. 132.
Ad 7) Důvodem žádosti o pronájem pozemku, kde je parkoviště, je nepořádek, prostituce a nevhodné
parkování, které zabraňuje majiteli vedlejšího objektu vjezdu na soukromý pozemek. Starosta navrhl, aby
smlouva byla identická jako na parkovišti na Hadrovci s výpovědní lhůtou 3 měsíce a plocha byla využívána
pouze jako parkoviště. Pitipáčová navrhla, aby byla pronajata pouze část pozemku tak, aby byl žadateli
zajištěn vjezd na jeho pozemek, ale zůstalo i místo pro parkování veřejnosti. Zastupitelé nesouhlasili se
záměrem pronajmout celý pozemek, parkoviště je využíváno veřejností. Zastupitelstvo obce jednomyslně
schválilo záměr na pronájem části pozemku č. 128/27 v k. ú. Babylon.
Ad 8) Jedná se o Kupní smlouvu k části pozemku p. č. 70/3 v k. ú. Babylon o rozměrech 24 m2, cena byla
stanovena znaleckým posudkem u podobného pozemku. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Kupní
smlouvu na část pozemku p. č. 70/3 v k. ú. Babylon o výměře 24 m2 s
bytem
a pověřilo starostu jejím podpisem.
Ad 9) Jedná se o pozemek p. č. 9/38 v k. ú. Babylon za kempem. Pan
chtěl koupit část pozemku, aby
získal přístup na svůj pozemek, doporučení paní JUDr.
je držet se stejné ceny jako u
sousedního pozemku. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Kupní smlouvu na prodej části pozemku p.
č. 9/38 v k. ú. Babylon s
, bytem
a pověřilo starostu jejím
podpisem.
Ad 10) Při revizi katastru nám bylo doporučeno změnit hranici katastru obce Babylon, protože dvě
nemovitosti leží na hranici katastrálních území Havlovice u Domažlic a Babylon. Bylo by správné, aby
objekt i jeho zahrada byli v jednom katastrálním území. Jedná se o pozemky st. p. č. 45, p. p. č. 24/10 a p. p.
č. 24/22 o celkové výměře 1076 m2. Ztráta území pro obec Babylon je zanedbatelná. Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo změnu hranice katastrálního území mezi obcí Babylon a Havlovicemi u Domažlic,
pozemky st. p. č. 45, p. p. č. 24/10 a p. p. č. 24/22 o celkové výměře 1076 m2 připadnou nově do k. ú.
Havlovice u Domažlic.
Ad 11) Směnnou smlouvu s paní
jsme již řešili, během uplynulé doby se ale změnil zákon a naše
právnička nám doporučila smlouvu upravit. Nově je zrušeno předkupní právo a není tak nutné jednat se
spoluvlastníkem pozemku. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo směnnou smlouvu s
bytem
a pověřilo starostu jejím podpisem.
Ad 12) Na minulém jednání zastupitelstva obce jsme schválili podání dotace u Ministerstvo zemědělství na
rekonstrukci návesního rybníčku. Ministerstvo ale v uplynulé době otevřelo pro rekonstrukci vhodnější titul
s názvem „Podpora a opatření na drobných tocích a malých vodních nádržích.“ Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo podáni žádosti o dotaci u Ministerstva zemědělství z titulu „Podpora a opatření na
drobných tocích a malých vodních nádržích.“
Ad 13) Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno v rámci kompetencí starosty. Zastupitelstvo obce
projednalo a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4.
Ad 14) Areál pláže je ve špatném technickém stavu. Převlékací kabinka a oplocení potřebují renovaci, zeleň
je potřeba vymýtit. Starosta oslovil firmu Dozapo, aby nacenila nový plot a vykácení zarostlého koutu
kolem kabinky. Převlékací kabinku bychom natřeli sami. Cena projektu na pláži je 65 tis. Kč. Realizace by
proběhla v roce 2021. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo záměr na rekonstrukci areálu obecní pláže.
Ad 15) Na půdě budovy Obecního úřadu je nevyužitý prostor, kde bychom rádi zřídili komunitní centrum.
Starosta oslovil projektanta p.
z Horšovského Týna s projektem na rekonstrukci tohoto prostoru.
Projektant navrhl, abychom nejdříve vytvořili studii a podle ní se rozhodli dále. Cena studie by byla 66 500,Kč. Do střechy zatéká a její rekonstrukce je třeba. Zastupitelstvo z finančních důvodů vyjádřilo svůj
nesouhlas se zpracováním studie a navrhlo nechat vyhotovit rovnou projekt. Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo záměr projektu na opravu půdy.
Ad 16) Náklady na rekonstrukci samotného fotbalového hřiště by se pohybovaly kolem 5 mil. Kč. Přeměna
asfaltového hřiště na multifunkční s umělým povrchem, které bude možné využívat celoročně jako
fotbalové, florbalové, basketbalové, by vyšla na 2,8 mil. Kč. Od Ministerstva pro místní rozvoj můžeme
žádat až 2 mil. Kč. Pro schválení záměru hlasovali: Bambásek, Zavadil, Pitipáčová, Schlägelová, Polák; Bc.
M. Hrdlička se zdržel hlasování. Zastupitelstvo obce schválilo záměr vybudování multifunkčního hřiště a
podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj z titulu „Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku“.
Ad17) Starosta přednesl plán na rekonstrukci dvora budovy Obecního úřadu, který v současné době
nesplňuje bezpečnostní opatření. Je třeba vybudovat betonový plot, který rozdělí zahradu Mateřské školy

a prostor vymezený pro kontejnery. Součástí projektu je i nové stání pro obecní techniku. Cena projektu je
kolem 300 tis. Kč. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo záměr na rekonstrukci dvora budovy
Obecního úřadu.
Ad 18) Starosta předložil návrh postupného odkupu pozemků pod místními a účelovými komunikace v obci,
jedná se o pozemky u Autokempu Babylon, za Policejní vilou, za kapličkou, cesty u čp. 1., čp. 4, čp. 18, čp.
20, čp. 21 a 99. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo záměr na odkup pozemků pod místními a
účelovými komunikacemi v k. ú. Babylon a pověřilo starostu dalším jednáním ve věci jejich odkupu.
Ad 19) Je třeba zaktualizovat nájemní smlouvy k pozemkům v lokalitě za poštou, neboť od jejich uzavření
došlo k vlastnickým změnám a výstavbě komunikace zčásti i na pronajatých pozemcích. Pitipáčová navrhla
nejdříve prověřit, zda by někteří nájemci neměli zájem o odkup. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu
zjištěním zájmu majitelů nemovitostí v lokalitě za poštou o odkup pozemků, které mají v současné době od
obce v nájmu.
Ad 20) Stavba Mateřské školy je hotová, nyní probíhají drobné dokončovací práce v terénu. Předkládaný
dodatek číslo 3 uzavírá tuto investiční akci. Po jeho uzavření dojde k vyúčtování dotací. Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r.
o. a pověřilo starostu jejím podpisem.
Ad 21) Starší část dětského hřiště neprošla kromě prvku „draka“ revizí. Starosta navrhl vyměnit ostatní
dětské prvky a trámy, které oddělují kačírek od trávníku. Další částí hřiště, která už dosluhuje, je cyklo
dráha pro děti, která prorůstá trávou a její dřevěné prvky uhnívají. Celková cena projektu je 894 347 Kč.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo záměr na rekonstrukci části dětského hřiště a cyklodráhy za
hasičskou zbrojnicí.
Ad 22) Obec Babylon obdržela žádost od Ředitelství silnic a dálnic o povolení pokácet stromy v kritické
zatáčce u Černého rybníka, v místě je v plánu rozšíření komunikace a instalace nových zábran. Starosta
navrhl nařídit náhradní výsadbu. Schlägelová a Hrdlička hlasovali proti; Pitipáčová se hlasování zdržela;
Bambásek, Polák a Zavadil hlasovali pro návrh. Zastupitelstvo obce se ohledně žádosti o kácení Ředitelství
silnic a dálnic neusneslo.
Ad 23) Zadavatel výběrového řízení - společnost ČEZ Distribuce, a. s. na základě Smlouvy
č. Z_S14_8120073834 vysoutěžila přeložku nízkého napětí s cenou, která se oproti původnímu odhadu
200 000 Kč liší o 61 888 Kč. Vzhledem k tomu, že se obec Babylon zavázala v této lokalitě vybudovat
komunikaci, je realizace tohoto projektu nezbytná. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo změnu ceny
projektu přeložky NN dle Smlouvy č. Z_S14_8120073834 s částkou 261 888 Kč.
Ad 24) D. A. S. Rechtsschutz AG nabízí 24 hod. denně právní poradní servis, pomoc s tlumočením, policií,
soudními poplatky. Služby společnosti by obec stály 20 tis. Kč. Obec Babylon má vlastní právničku.
Zastupitelstvo obce Babylon vzalo nabídku společnosti D. A. S. Rechtsschutz AG na vědomí.
Ad 25) Zastupitelstvo obce projednalo Nájemní a podnájemní smlouvu s ATC Babylon. Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo Nájemní a podnájemní smlouvu s ATC Babylon a pověřilo starostu jejím podpisem.
Ad 26) POVED s.r.o. na naši žádost posílil ranní spoj, nasadil na tento spoj největší možný autobus.
Starosta: Navazuji na problematiku retardérů, kterou jsem řešil s Technickými službami v Holýšově,
doporučili nám retardéry určené pro rychlost 30 km/h. Jsou menší, ale není potřeba je odstraňovat ze silnice
kvůli zimní údržbě. Cena jednoho prahu je 7 286 Kč. K instalaci se musí vyjádřit i policie. Zastupitelstvo
pověřilo starostu k učinění návrhu umístění retardérů v obci.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací, ze kterého
bychom mohli čerpat prostředky na opravu našich komunikací. V příštím roce bychom chtěli zrekonstruovat
úsek silnice od obchodu ke křižovatce u bývalého minigolfu. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo
podat žádost u Ministerstva pro místní rozvoj z titulu „Podpora obnovy místních komunikací.“
Pro odkup zbývajících pozemků v areálu autokempu, které nejsou ve vlastnictví obce, bude obec potřebovat
částku kolem 3 mil. Kč. Jedním z možných řešení financování je prodej pozemků ve spodní části areálu,
které autokemp nevyužívá. Podle územního plánu je oblast určena k rekreační výstavbě. Odkanalizování
pozemků by podle návrhu CHVaK vyšlo asi na 800 tis. Kč. Dále je třeba nacenit novou komunikaci.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu dalším jednáním ve věci zasíťování pozemků ve spodní části areálu
autokempu, zpracováním projektové dokumentace ke kanalizaci a k nové silnici.

Započato: 18:40 hod
Skončeno: 21:17 hod
Zapsala: Mgr. Kamila Beňušíková Angelovová
Ověřili:
Ivan zavadil

Bc. Michal Hrdlička

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

Usnesení č. 7/2020
z jednání zastupitelstva obce 22. 10. 2020
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, o zařazení pozemních komunikací v k. ú. Babylon do místních
komunikací
- Smlouvu o autorském dozoru na rekonstrukci přístavby Obecního úřadu s Ing.
- Smlouvu technickém dozoru na rekonstrukci přístavby Obecního úřadu s Ing.
Ph.D
- Záměr pronajmout pozemky p. č. 24/14 a 24/20 v k. ú. Babylon
- Záměr na pronájem části nemovitosti č. p. 132 v k. ú. Babylon
- Záměr na pronájem části pozemku č. 128/27 v k. ú. Babylon
- Kupní smlouvu na část pozemku p. č. 70/3 v k. ú. Babylon o výměře 24 m2 s
Babylon
- Kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 9/38 v k. ú. Babylon o výměře 44 m2 s
-

-

-

Změnu hranice katastrálního území mezi obcí Babylon a Havlovicemi u Domažlic, pozemky st. p. č.
45, p. p. č. 24/10 a p. p. č. 24/22 o celkové výměře 1076 m2 připadnou nově do k. ú. Havlovice u
Domažlic
Směnnou smlouvu s
Podat žádost o dotaci u Ministerstva zemědělství z titulu „Podpora a opatření na drobných tocích a
malých vodních nádržích“
Záměr na rekonstrukci areálu obecní pláže
Záměr projektu na opravu půdy u čp. 27
Záměr vybudovat multifunkční hřiště a podat žádost u Ministerstva pro místní rozvoj z titulu
„Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na akci „Výstavba a
modernizace sportoviště Babylon“
Záměr na rekonstrukci dvora Obecního úřadu
Záměr na odkup pozemků pod místními a účelovými komunikacemi v k. ú. Babylon
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností DSP Domažlický stavební podnik, s. r. o
Záměr na rekonstrukci části dětského hřiště a cyklo dráhy za hasičskou zbrojnicí
Změnu ceny projektu přeložky NN dle Smlouvy č. Z_S14_8120073834 s částkou 261 888,- Kč
Nájemní a podnájemní smlouvu s ATC Babylon
Podat žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj z titulu „Podpora obnovy místních
komunikací“ na akci „Obnova místní komunikace č. 1“

Neusneslo:
- Žádost o povolení kácení od Ředitelství silnic a dálnic
Vzalo na vědomí:
- Rozpočtové opatření č. 4
- nabídku společnosti D. A. S. Rechtsschutz AG
Pověřuje:
Starostu podpisem:
- Smlouvy o autorském dozoru na rekonstrukci přístavby Obecního úřadu s Ing.
- Smlouvy technickém dozoru na rekonstrukci přístavby Obecního úřadu Ing.
- Kupní smlouvy na část pozemku p. č. 70/3 v k. ú. Babylon o výměře 24 m2 s
-

Kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 9/38 v k. ú. Babylon s

-

Směnné smlouvy s
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o
Nájemní a podnájemní smlouvy s ATC Babylon

Starostu:
- Dalším jednáním ve věci odkupu pozemků pod místními a účelovými komunikacemi v k. ú. Babylon
- Zjištěním zájmu majitelů nemovitostí v lokalitě za poštou o odkup pozemků, které mají v současné
době od obce v nájmu
- K učinění návrhu umístění retardérů v obci
- Zpracováním projektové dokumentace ke kanalizaci a k nové silnici k pozemkům ve spodní části
areálu autokempu
Nadále trvají úkoly:
- Směnné smlouvy na pozemky v areálu ATC Babylon
- Prověření smluvních vztahů ve věci zákonného připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řadu
- Učinění dalších kroků k případnému odkupu 2/5 podílu p. č. 173/4 v k. ú. Babylon

Ing. Marcela Pitipáčová
místostarostka obce

Pavel Bambásek
starosta obce

