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Zápis
ze zasedání zlstupitelstva obce dne 16, 9,2020

Pří tomni;

P. Bambásek, I .

Zavadil,I ng. M, Pitipáěová, S. Schlágelová, Z, Gvreň

Omluven:, Bc. M. Hrdlič ka K. Polak
Ověřovateló:

Z, Gweň,I ng. M. Pitipáěová

Program:
1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení , kontrola usnesení , urč ení cvěřovatelů
Poí izpni změny č . 3 ú zemní hoplánuobce Babylon
Smlouva o dí lo se společ ností Tewiko systems, s. r, o.
Smlouva o výpů jěce č ásti pozemku p. č 84/ 1 v k. ú . Babylon
Záměr na prodej č ásti pozemku p, č . 70/ 3 v k. ú . Babylon
Zádost TJ Sokol Babylon o instalaci zrcadlové stěny

Hydrogeologickýposudek
8. Žádost o ť rnanč nípří spěvek SK Cholsko, z. s.
9, Dodatek ke ňizovací listině Mateřské š koly
10. Pří loha ke Smlouvě o sdruž ených služ bách dodávky elektřiny

Ad

s

Bohemia Energy entity s. r. o.

přiví tal pří tomné a zaháji| zasedáni. Navrhl rozš í Ť eníprogramu o body:
Rozpoětové opatření č , 3
Dohoda o áodnocení majetku se společ ností Autokemp Babylon, s. r. o.
Podání ž ádosti o dotaci na Ministersrvo zemědělství na odbahnění rybní č ku
Žádost od ředitelky VŠ na nal,rýš ení odměny pro kuchařku
Smlouva o poskytnutí ú č elovédolace z rczpoět:t Plzeňské ho kraje v rámci progí amu ,,Podpora
literámí tvorby a publikač ní ěinnosti 2020" s Plzeňským krajem
Zruš eni záměru na prodej č ásti pozemku par. ě. 135 v k. ú . Babylon

1) Starosta
1

1.

12.
13.
14.

15.
16.

Zastupitel lvan Zavadil navrhl dalš í bod do programu:
1

7.

18.

Projednání dopravní obsluž nosti
Rů zné

Program byl po změnách jednomyslně scrwálen zastupiteli obce. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni
Z. Gweň, I ng. M. Pitipáč ová.

kontrola u§nesení
ZO schvaluie:

-

-

Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o dí lo ze dne 18. 9. 2019 se společ ností DSP Doma:ž lický stavební podnik
s. r, o,

Smlouvu o umí stění a provozování kontejneru se spoleěnosti Help tex, z. s,
Smlouvu o poskytnutí ví ceú č elovédltace ě. 33822020 s Plzeňským krajem
Směnnou smlouvu s
Zastupitelstvo obce Babylon v souldu s § 84 odst. 2 pí sm. k) zé kona o obcí ch urč uje, ž e pro výkon
firnkce starosty obce bude od, 1 . 9, 2a20 ělen zastupitelstva uvolněn
Žádost ě. j. 654/ 2020 ze dne 27. 7 . 2020
odkoupení č ásti pozemku par. ě. 1 3 5 v k. ú . Babylon o qýměře 24 m2 dle přilož ené mapky
Zám na prodej č ásti pozemku par. J, 135vk.ú .Babylon
Zádost o nav,ýš ení odměny jednatelky společ nosti Autokemp Babylon, s. r. o. na 6 000,- Kě
Objednaní studie modernizace areálu autokempu Babylon

zo

pověřuie:

Starostu podpisem:
- Dodatku ě. 2 ke Smlouvě o dí lo ze dne 18. 9. 2019 se společ ností DSP Domaž lický stavební podnik

-

s. r. o.

Smlouvy o umí stění a provozování kontejneru se společ ností Help tex, z. s.
Smlouvy o poskytnutí ví ceú č elovédotace č . 33822020 s Plzeňským krajem
Směnné smlouly s
Nadále trvají ú koly:
Směnné smlou\ T na pozemky v areálu ATC Babylon
Prověření smluvní ch vztahů ve věci zákonné ho připojení nemovitosti ke kanalizač ní muřadu
Uěinění dalš í chkroků k pří padné mu odkupu 2/ 5 podí lu p. č . 1,73/ 4 vk.ú .Babylon

-

Ad 2) Obec Babylon má v plánu rozš í řit hasič skou zbrojnici. Při projednávaní koordinované ho stanoviska
ke stavební mu záměru jsme zjlsí ili, ž e stavba je v nesouladu s Územní m plrinem obce Babylon, Do mí sta
planované stavby a do ú zemí dětské ho hřiš tě zasahuje biokoridor aje nutné tyto nesfovnalosti napravit dalš í
změnou ÚP. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo pořizeú Změny ě.3 ú zemní hoplánu obcó Babylonu
a urč ilo Pavla Bambáskajako osobu spolupracujicí s pořizovatelem Změny č . 3 ú zemní ho plánu.
Ad 3) Na r.rybudování multifunkč ní hohřiš tě jsme zí skali od Ministerstva pro mí stní rozvoj dotaci ve výš i
500 tis. Kě. Souěástí hřiš tě bude prostor pí o pé tanque, dětské hřiš tě, fitness prvky a pť ostor pro reiaxaci altán. Pro výstavbu hřiš tě jsme realizovali výběrové řizení . Osloveny byly tři společ nosti. Nejvýhodnějš í
nabí dku nám podala spoleěnost Tewiko systems, s, r, o. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo jako
áotovitele projektu ,,Ví cegeneraění fitness hřiš tě v obci Babylon" společ nost Tewiko systems, s, r. o.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Smlouvu o dí lo se společ ností Tewiko systems, s. r.o. na
výstavbu projektu ,,Ví cegenerač nífitness hřiš tě v obci Babylon" a pověřilo staí ostu podpisem smlou.ly.
Ad 4) Jedná se o č ást pozemku p. č . 84/ 1 v k. ú . Babylon, na ktery jsme dostali ž ádost od paní
o pastvu koně. Záměr na výpů jč kubyl již řádně schválen a lyvěš en. Majitel pozemku, město
Domaž lice, s výpů jč kousouhlasí . Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Smlouvu o rýpů jč ceč ásti
pozemku p. č . 84i 1 v k. ú . Babylon a pověřilo starostujejí m podpisem.
Ad 5) Je to pozemek, na kter,ý jsme dostali již dří ve ž ádost od pana
pod ó. j.: 65412020, na ž ádosti
je
ale bylo chybně uvedeno p. č . 135 v k. ú , Babylon, správné p, é ,
7013 v k. ú . Babylon . Žadatel předlož il
zpracovaný geometrický p| in é , 54512020 zpracovaný
(č í slopolož ky semamu
jednomyslně
zeměměřiěských
oprávněných
inž enýrů č . 2169102), Zastupitelstvo obce
schválilo zámé t na
prodej č ásti pozemku p. é .70/ 3vk. ú . Babylon o ýmé ře 24 rď.
Ad 6) TJ Sokol Babylon podala obci Babylon ž ádost o povoleni instalace zrcadlové stěny v tělocvič ně.
Zlepš í se tí m lybavenost tělocvič ny. Na zrcadlovou stěnu TJ Sokol dostala dotaci. Schlágelová: Navrhuji,
aby se kolejnice neulaly do podlahy, v tělocvič ně je podlahové vytápění . Staí osta: Do povolení k instalaci
zapí š eme podmí nku, ž e TJ Sokol si ruč í za to, ž e nebude poš kozeno podlahové topení . Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo instalaci ztcadlové stěny za podmí nky, ž e pokud se naruš í topení , TJ Sokol ubradí
š kodu,
Ad 7) Pavel Bambásek: Stát vypsal dotace na vodní zdroje. Obec Babylon nemá ž ádný vodovod. Otázka je,
jestli do toho pů jdeme - znamená to noť projekt, vrty, } ybrat mí sto na vodojem. Je lepš í mí t zásobu vody,
když nastane nedostatek, bude to twat,, než se realizuje řeš ení . Finanění varianta natáhnout vodovod
z Havlovic je podle CHVaK draž š ía komplikované jš í než rea| izovat vlastní zdroj, Dotace se pohybují kolem
90 % :o. Mů ž eme zač í thydrogeologickým prů zkumem, pak mů ž eme řeš it, co dál. Aktuálně jsou dotace i na
lybudování vodní ch zdrojů , vodojemu. Musí me zváž ií provoz a poí í zeni z ekonomické stránky. Je rozdí l
mí t ú pravnu vody pro 100 nebo 200 lidí
Těž ko budete hledat odběratele, lidé , co mají vrty
mají vody dost, nebudou se chtí t připojit. Je to velké zatiž eni obce. Pod Babylonem je jezero vody. Když
nastane období , kdy nebude ve vrtech voda, nebude ani ve vrlu obecní m. Pitipáč ová: Navrhuji udělat v obci
anketu, kdo by měl zájem se na vodovod připojit. Hlasování : Zastupitelé Zbyněk Gureň, lvan Zavadil a
Simona Schlágelová hlasovali proti zhotovení hydrogeoiogické ho posudku, Pavel Bambásek a Marcela
Pitipáč ová se zdrž eli. Zhotoveni hydrogeologické ho posudku bylo zamitrLní o.
Ad 8) Obec Babylon obdrž ela ž ádost o í inanč nípří spěvek SK Chodsko, z, s. na kolovou. Pavel Bambásek:
Vzhledem k tomu, ž e nikdo z babylonských obč anů kolovou nenavš těvuje, navrhuji zamí tnout tuto ž ádost.
Rádi bychom podpořili i jiné spolky, ale rozpoěet obce je omezený. Zastupitelstvo obce jednomyslně
zamí tlo ž ádost o finanění pří spěvek pro SK Chodsko, z. s.

Ad 9) Mateřská š kola v Babylonu od záři s;dlí v nové budově č , p. l35 a proto je třeba vytvořit dodatek ke
zřizovací listině MŠ , kde se mění sí dlo, Zas,upitelstvo obce jednomyslně sóhváliio Dodatek č . 1 ke zřizovací
listině Mateřské š koly Babylon a pověřilo starostu její m podpisem.
Ad 10) Jedná se o Pří lohu ke Smlouvě o sdť už enýchsubdodávkách elektřiny se společ ností Bohemia
Energy, nově do sí tě připojujeme radar u koupališ tě, platí se pauš ál 1000 Kč roč ně, odběr je bez
elektroměru. Zastupitelstvo obce jednornydně schválilo Dodatek č . 1 ke Smlouvě o sdruž ených služ bách
dodávky elektřiny se společ ností Bohemia Fnergy a pověřilo starostu její m podpisem.
Ad 11) Finanč ni ýbor doporuč il schváli. Rozpoč tové opatření č . 3. Zastupitelstvo obce jednomyslně

schválilo Rozpoč tové opatření č . 3.
12) Jedná se o Dohodu o zhodnocení rajetku se společ ností Autokemp Babylon, s, r. o. Některé chaty
jsou na pozemku, které nejsou č istě obce, aby mohla společ nost Autokemp Babylon chaty opravit, musí
dostat od obce Babylorr svolení k lechnické rnu zhodnocení majetku. Zastupitelstvo obce jednomyslně
schválilo Dohodu o zhodnocení majetku se společ nosti Autokemp Babylon, s. 1,. o. a pověřilo starostu její m
podpisem.
Ad 13) Zastupitelslvo projedrralo podání ž adosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství z programu 129 360
,,Podpora a prevence před povodněmi I V" na odbahněni rybní č ku.Projekt a ž ádost by byla zpracována
firmou Stavební podpora s,r.o. s jednatelen panem
Dotace.je 90 % . Na akci mrime
platné stavebni povoleni. Stavba by měla -yj í t na 6 rnil. Kč . Obec by to vyš lo, v pří padě ziskání dotace,
zhruba tra 600 tis. Kč . Souč ástí projektu je odbahrrěni a ú prava břehů , rrový pož ámí přepad. Betony jsou
popraskané , prorŮstá tam vegetace. Je otevien pří jem ž ádostí , rozhodnutí o přidělení trvá zhruba 6 měsí ců .
Pro podání ž ádosti hlasovali: Pitipáč ová, (iureň, Schlágelová, Bambásek. Zavadil hlasoval proti. Podání
ž ádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělstrr z programu l29 360 ,,Podpora a prevence před povodněmi I V"
na odbahlění rybní č kubylo schváleno.
Ad 14) Obec Babylon obdrž ela ž ádost parí ředitelky Mateřské š koly Babylon na navýš ení odměny paní
o 500 Kč na ú klid, prostory na ú klid jsou v nové budově větš í .Zastupitelstvo
jednomyslně
obce
schválilo naýš ení odměr y.
Ad 15) Obec zí skala dotaci 30 000,- Kč od Plzeňské ho kraje na publikaci o Babylonu. Zastrrpitelstvo obce
jednomyslně schválilo Smlouvu o poskytnu-í ú č elovédotace z rczpoč tu Plzeňské ho kaje v rámci programu
,,Podpora literárni tvorby a publikač ní č rrnosti 2020" s Plzeňským kraj em a pověřilo starostu její m
podpisem.
Adl6) Navrhuji zruš ení záměru na prodej č ásti pozemku par. č . 135 vk, ú . Babylon z dů vodu chybně
uvedené ho parc. č . v ž ádosti 65412020, Zasflrpitelstvo oboe jednomyslně schválilo zruš ení záměru na prodej
č ásti pozemku par. č . 135 v k. ú , Babylon.
Ad 17) I van Zavadil: Rád bych projednal dopravní obsluž nost v obci, jedná se o druhý ranní autobusový
spoj v 7 hod., jezdí pouze jeden autobus, cěti stojí v ulič ce už od Babylonu. V ilavlovicí ch už sc děti do
autobusu vŮbec nevejdou. Starosta: Napí š urra POVED a projednám se starostou Domaž lic, zda by městská
lrromadná doprava nemohla odlehč it Havlo."icí m,
Ad 18)
Auta v obci neustále překrač ují povolenou rychlost, mělo by se to řeš it, než se něco
stane, rravrhuj i naš roubovat gumové prahy, na zimu jdou odš roubovat, aby mohl v obci jezdit pluh, Musí být
na to projckt. Policie to schválí , U nás si nyslí , ž e jsor,l pryč z obce a jedou rychle. Starosta: Vytipujeme
mí sta a zjistí me jakou zkuš enost mají s prah,r v Holýš ově, cenu probereme na pří š tí mzastupitelstvu.
V aleji na hrázi spadla za pa:né ho dne zdravá větev, je zde velké riziko ú razu. Starosta: Řeš il
jsem to s panem Č ermákem, kteď mi sděli] , ž e větev byla ponič ená od srš ňů .
: Měio by se to řeš it,
aby to na někoho nespadlo. Starosta: Dalš í rrořez plánujeme v roce 2021. Bahní k: Stromy jsme hodnč krát
prořezávali, vzali jsme si ploš inu a za dyě hodiny bylo hotovo. Suché vělve nemusí prořezávat odborní k.
Na suché větve není třeba zdravotní proi,ez. Gureň: Prořez musí dělat odborná osoba, hasič i to dělat
nemů ž ou, Starosta: Zavolám panu Č errnáko,1i, aby zajistil prořez.
: Střecha na č istí rněodpadní ch vod je v havarijní m stavu, do střechy teč e a podbití je plesnivé ,
Starosta: Jc v plánu zařadit opravu do rozpoótu la rok202l, zkusí me pož ádat Plzeňský kraj o dolaci.
Starosta inlbnnoval zastupitele o výrnč rě pozemků v areálu autokempu. DáI e seznámil zastupitele
s plánovaným projektem na komunitní ce:rtrum na pů dě. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu dalš í m
jednání m ohlednč projcktu konrunittrí ho cenJra na pů dě obecní ho ú řadu,
Starosta: Nechal jsem připravit cenovou nabí dku na ú pravu sportoviš tě. Hledáme projektanta sportoviš tě,
chceme zvelebit fotbalové hřiš tě, odvodnit ho, vybudovat nové ohrazení a stří dač ky.Zároveň by se
asfaltová plocha basketbalové ho lrřiš tě využ ila jako multií 'unkč níhřiš tě v zimě s kluziš těm, dále zvaž ujeme
ješ tě za tenisoqými kurty zří dit hřiš tě na beach volejbal. Ministerstvo pro tní stní rozvoj ted'nabí zí dotaci na
spoť oviš tě ve výš i 90 % .

Ad

Započ aí o:18;35 hod
Skonč eno: 20:20 hod
Zapsala: Mgr. Kamip Beňuš í ková Angelovová

Ověřili:
Zbyněk

Gureň

I ng. Marcela Pitipáč ová

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukové ho záznamu poří zenóho při zascdání .

I

Usnesení ó,612020
z

jednání zastupitelstva obce 16. 9. 2020

Zastupitelstvo obce:

Schvaluie:
- Poří zení Zmé ny ě. 3 ú zemní ho plánu obce Babylonu a urč ilo Pavla Bambáska jako osobu
spolupracují cí s pořizovatelem Zmé ny č .3 ú zemní ho plánu
- Společ nost Tewiko systems, s. r. o jako áotovitele proj ektu ,,Ví cegenerač ní ť rtness hřiš tě v obci
Babyloď'
- Smlouvu o dí lo se společ ností Tewiko systems, s. r.o. na v,ýstavbu projektu ,,Ví cegenerač nífitness
hřiš tě v obci Babylon"
- Smlouvu o aýpů jěce ěásti pozemku p. č . 84/ 1 v k. ú , Babylon s
- Zámé r na prodej č ásti pozemku p. ď 7013 v k, ú . Babylon o výměře 24 í Ý dle geometrické ho plánu
č . 54512020, zpracované
- ŽádostTl Sokol Babylon na instalaci zrcadlové stěny v tělocvič ně v budově č p. 27
- Dodatek č , 1ke zřizovací listině Mateřské š koly
- Pří loha ke Smlouvě o sdruž ených služ bách dodávky elektřiny se společ ností Bohemia Energy

-

entity s. r. o.
Rozpoč tové opatření č . 3
Dohodu o áodnocení majetku se společ ností Autokemp Babylon, s, r, o.
Smlouvu o poskytnutí ú č elovédo:ace z rozpoč tl Plzeňské ho kraje v rámci programu ,,Podpora
literámí tvorby a publikaění ěinnosti 2020" s Plzeňským krajem
Měsí č nípří spěvek 500 Kč
na ú klid MŠ
Podání ž ádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství z programu 129 360 ,,Podpora a prevence před
povodněmi I V" na odbahnění rybní č ku
Zruš eni záměru na prodej ěásti pozemku par. č . 135 v k. ú . Babylon

Zam{ tá:

-

-

Zpracováni hydrogeologické ho posudku za ú č elemzjiš tění mož ností vybudování vodní ho zdroje pro
vodovod v obci
l,,
Zádost o finanč ní pří spěvek pro SK ihodsko, z. s.

Pověřuie:
§tarostu podpiseml
- Smlou,ly o dí lo se společ ností Tewiko systems, s. r.o. na výstavbu projektu ,,Ví cegeneraění fitness
hřiš tě v obci Babylon"
- Smlour.y o lrypů jč ceč ásti pozemku r. č . 84i 1 v k. ú . Babylon
- Dodatku ě. I ke ňizovaci listině Mzreřské š koly
- Pří lohy ke Smlouvě o sdruž ených služ bách dodávky elektřiny se společ ností Bohemia Energy entity

-

s. ť . o.

Dohody o zhodnocení majetku se splleč ností Autokemp Babylon, s. r. o.
Smloulry o poskytnutí ú č elovédo:ace z rozpoč tu Plzeňské ho kaje v rámci programu ,,Podpora
literámí tvorby a publikač ní č innosti 2020" s Plzeňským kajem

Starostu:
Prověření m mož nosti umí stit zpomalovací prahy v obci
Projednání m nedostateč né ranní autobusové dopraly v obci
Osobou spolupracují ci s pořizovatelem Zmé ny ě.3 ú zemní ho plánu
Projednání m projektu komunitní ho centra na pů dě Obecní ho ú řadu

-

Nadále trvají ú koly:
- Směnné smlouq, na pozemky v areálu AI C Babylon
- Prověření smluvní ch vž ahů ve věci zákonné ho připojení nemovitosti ke kanalizač ní mu řadu
- Uč inění dalš í chkoků k pří padné mu odkupu 2/ 5 podí lu p. é . 17314 v k. ú , Babylon

"""/ "
I ng. Marcela Pitipáč ová

mí stostarostka obce

