
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 16.3.2009 na OÚ v Babicích
zápis č. 6 - začátek v 18:30 hod.

Přítomni: Kačírková Iva, Kratochvíl František, Hušová Hana, Jež Miroslav

omluveni: Rathouský Pavel, Chrpa Vladimír, Haluza Karel
host: pí. L. Pedan

Program: 1/ Kontrola zápisu z minulé schůze
2/ Ověřovatelé zasedání                         
3/ Došlá pošta   
4/ Kontrola úkolů               
5/ Různé 

                                                  
Hlasování o programu: program byl schválen  4  hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
navrženi: Kratochvíl František, Jež Miroslav
hlasování: schváleno 4 hlasy ZO

3/
č.j. 321/09 - P.Vejmola - žádost o povolení stavby - zastupitelstvo nemá námitky
č.j. 305/09 - Městský úřad Říčany - rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu
č.j. 304/09 - Městský úřad Říčany - stavební povolení - zahradní domek
č.j. 306/09 - Městský úřad Říčany - vyjádření vodoprávního úřadu k DČOV - p.Vokáč
č.j. 322/09 - Regionální odbor Státní zemědělský intervenční fond.
                     Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova
                     Dotace nebyla schválena. Cituji z dopisu: „ nebyla schválena z důvodu nedostatku 
                     finančních prostředků ke spolufinancování z programu rozvoje venkova“. 
                     Z podaných žádostí na opravu místních komunikací - podzimní výzva 2008
                     byla schválena fin. dotace na opravu místní  komunikace ke hřišti. Zatím jsme nebyli
                     vyzváni k podepsání Dohody z důvodu problému s DPH.
                     Na projekty, kde jsme dotaci neobdrželi budeme opět při dalších výzvách žádat.
                     Zastupitelstvo obce si je vědomo špatné kvality místních komunikací a proto alespoň
                     provede provizorní opravy místních komunikací.
č.j. 323/09 - Nabídka ceny na zpevnění komunikace od f Vintex s.r.o. ke Clubu Variant.
                     Starostka předložila návrh ceny na zpevnění komunikace k tenisovým kurtům
                     a na vyčištění stoky dešťové kanalizace.
                     Zastupitelstvo obce nabídku schválilo.
č.j. 315/09 - Manželé Dolejšovi - havarijní stav místní komunikace. 
                     Havarijní stav komunikace k tenisovým kurtům - komunikace a vyčištění dešťové 
                     kanalizace - práce již byly zahájeny. Zatím se pracuje na vyčištění dešťové kanalizace
                     a poté bude provedeno zpevnění komunikace, předpokládaný termín ukončení  
                     je 31.3.2009.



č.j. 316/09 - Městský úřad Říčany - Územní rozhodnutí - vrtaná studna 
č.j. 318/09 - Městský úřad Říčany - odbor životního prostředí - Souhlas s vydáním územního 
                     rozhodnutí pro umístění stavby - oprava pomníku na p.č. 89/6.
č.j. 320/09 - Žádost o doplocení pozemku, žádost o pronajmutí nebo odprodeji obec. pozemku
                     p.č. 369/8 o rozloze cca 19 m2.
                     Hlasování: zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 369/8.
č.j. 324/09 - Nabídka na provedení stavby veřejného osvětlení k domům č.p. 151 atd.
                     Hlasování: schválena nabídka č.2 pana Müllera.
č.j. 326/09 - Městský úřad Říčany - životní prostředí - postoupení žádosti o pokácení stromu.   
č.j. 328/09 - Žádost o stanovisko k realizaci stavby servisní nádrže pro ČOV na pozemku č.p. 319.
                     Zastupitelstvo obce nemá námitky k realizaci stavby a ke zřízení věcného břemene.
                     Věcné břemeno bude za úplatu a to 50 Kč za m. 

- Směnná smlouva - návrh mezi Obcí a paní L. Pedan. Jde o směnu pozemků p.č. 67/23
   o výměře 514 m2 a p.č. 67/24 o výměře 164 m2 za p.č. 355/6 o výměře 73 m2 a p.č. 355/8
   o výměře 121 m2. Po projednání dala starostka o návrhu hlasovat.
   Zastupitelstvo obce 4 hlasy návrh schválilo. 

- Informační systém Babice - projekt značení – kalkulace:
  Náplní projektu je návrh umístění informačních prvků v terénu,fotodokumentace míst navržených
  pro umístění informačních prvků, zakreslení míst inf. prvků do orientační mapy, zakreslení  
  inf. prvků do do fotografie, zjištění majitelů pozemků pro umístění inf.prvků, projednání projektu
  se zástupci obce, zpracování závěrečné zprávy v tištěné i elektronické podobě jako podklad pro 
  projednání umístění značek s orgány státní správy a podkladu pro instalaci inf. prvků v terénu 
  odbornou firmou.
  Hlasování: zastupitelstvo obce 4 hlasy schválilo nabídku na vypracování projektu značení v obci
                     Babice. 

4/
- Odstranění cedule z hasičského domu - bude provedeno do konce března.
- Smlouva o výpůjčce předána, doplnit o soupis vypůjčeného majetku - zodpovídá p. Jež.
   Termín do 31.3.2009.

5/
- Zápis ze schůze SDH Babice. 
- Smlouva o zabezpečení pečovatelské služby - po projednání dala starostka hlasovat.
   Hlasování: schváleno zastupitelstve obce 4 hlasy.
- Stížnosti p. Roučka a opakovaná stížnost pí. Havlové na pobíhání psa p. Horáka.  
   Pořádková komise OÚ Babice tuto záležitost s p. Horákem již řešila. K nápravě dle stížností 
   nedošlo. Záležitost bude předána přestupkové komisi.
- Poděkování p. M.Eckstein - umístění dopravního zrcadla na nepřehledné křižovatce.
- Starostka informovala zastupitelstvo obce jak řeší umísťování retardérů v Květnici.
- Okapy u hasičského domu - prověří p.Jež. Kontrola příští zasedání.
- Smlouva o spolufinancování projektu přístavby spádové základní školy v Mukařově.
   Po projednání zastupitelstvo obce  nemá námitky proti znění smlouvy a souhlasí s procentuální  
   účastí školského obvodu na financování Projektu. Propočet byl stanoven podle počtu trvale
   přihlášených osob žijících v daných obcích ve věku 0-15 let. Pro obec Babice je procentuální
   účast stanovena ve výši 11,80 % z ceny přístavby školy.
   Zajištění školní docházky je pro obec prioritou.



- Na Obecní úřad Babice byla dále zaslána pro informaci nabídka  f Warexu týkající se přístavby    
   základní školy v Mukařově spolu s finančním rozpočtem.
   Obecní úřad Mukařov provádí poptávky u dalších firem, které se zabývají kontejnerovou   
   přístavbou.
- Na  zasedání se dostavil p. Pedan k projednání předpokladu vodného a stočného na rok 2009.
   Návrh vodného a stočného bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.  
- Informace z Krajského úřadu Středočeského kraje týkající se voleb do EU.
   Metodika předána pí. Hušové k dalšímu zajištění. 
- Vyúčtování SDH - předáno k doplnění - zodpovídá p. Rathouský. Termín do 30.3.2009.
- Nepořádek na místní komunikaci ke hřišti - stavební materiál - projednání odstranění stavebního  
   materiálu na MK zajistí p. Rathouský jako předseda pořádkové komise.
- Starostka informovala zastupitelstvo obce:
   Vzhledem k finanční krizi se předpokládá, že obce dostanou minimálně o 6 miliard korun méně  
   do svých rozpočtů. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a zda bude obec nucena přijmout
   opatření k plánovaným akcím Obecního úřadu. 

       
       Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné připomínky ani dotazy bylo zasedání ve 21 hodin
ukončeno.

Unesení ZO:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o snížení příjmu finančních prostředků do obecního
rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje cca 19 m2 pozemku z parcely č. 369/8. 
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na zhotovení stavby veřejného osvětlení - nabídka p. Müller
Zastupitelstvo obce schvaluje znění Smlouvy o spolufinancování projektu přístavby spádové
základní školy v Mukařově. /Doplněná verze z 12.3.2009/
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný návrh směny pozemků mezi pí. L. Pedan a obcí Babice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene
na pozemek č.p. 319 za cenu 50 Kč za m.
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku f Vintex s.r.o  na zpevnění komunikace a vyčištění dešťové
kanalizace.

V Babicích dne 17.3.2009

vyvěšeno: 17.3.2009

Kačírková Iva
    starosta   

ověřovatelé zasedání: p.Kratochvíl František, p.Jež Miroslav


