
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 30.3.2009 na OÚ v Babicích
zápis č. 7 - začátek v 18:30 hod.

Přítomni: Kačírková Iva, Hušová Hana, Kratochvíl František, Rathouský Pavel,
Chrpa Vladimír, Jež Miroslav 

omluven: Haluza Karel

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

                        5/ Volby 
6/ Různé 

                                                  
Hlasování o programu: program byl schválen  6  hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
navrženi: Kratochvíl František, Rathouský Pavel
hlasování: schváleno 6 hlasy ZO

3/
č.j. 229/09 - žádost o povolení vrtu studny.
č.j. 232/09 - Městský úřad Říčany - kolaudační rozhodnutí.
č.j. 233/09 - nabídka na přepracování projektu inf. střediska /Hasičský dům/
                     rozšíření stavby, nové schodiště, nové řešení přízemí a patra, přizpůsobit stavbu pro 
                     tělesně postižené.
                     Zastupitelstvo obce schválilo předloženou nabídku 6 hlasy. 
č.j. 235/09 - Městský úřad Říčany - Kolaudační rozhodnutí.
č.j. 236/09 - Městský úřad Říčany - Kolaudační rozhodnutí.
č.j. 237/09 - Městský úřad Říčany - Územní souhlas - rekonstrukce a přístavba. K této stavbě      
                     se obec vyjadřovala ohledně dopravy stavebního materiálu. Vzhledem k tomu,
                     že místní komunikace nevyhovuje přepravě těžké stavební techniky. Stavební úřad     
                     náš požadavek neuplatnil. Po projednání tohoto nedostatku se Stavebním úřadem 
                     bylo dohodnuto, že obec udělá samostatnou smlouvu se stavebníkem ohledně 
                     dopravy stavebního materiálu. Při podobných dalších případech bude Stavební 
                     úřad postupovat dle požadavků obce. V opačném případě bude obec pozastavovat 
                     stavební povolení atd.
č.j. 238/09 - Městský úřad Říčany - Územní souhlas.
č.j. 239/09 - Městský úřad Říčany - Souhlas s provedením stavby. 
č.j. 240/09 - Městský úřad Říčany - Oznámení o zahájení územního řízení.
č.j. 241/09 - Exekutorský úřad Praha 4 - dražba vyvěšena do vývěsky.
č.j. 242/09 - Městský úřad Říčany - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí Telefónica 02
                     o umístění stavby Komunikační síť.
č.j. 246/09 - Městský úřad Říčany - Kolaudační rozhodnutí.



č.j. 245/09 - Městský úřad Říčany - Kolaudační rozhodnutí.
č.j. 243/09 - Městský úřad Říčany - Kolaudační rozhodnutí.
č.j. 244/09 - Kolaudační rozhodnutí.
č.j. 247/09 - Krajské řed. Policie ČR - odpověď na měření rychlosti.
č.j. 248/09 - Městský úřad Říčany – Rozhodnutí - Stavební povolení.
č.j. 249/09 - Vintex s.r.o. žádost o stanovisko pro realizaci místní komunikace.
                     Po projednání zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou PD.
č.j. 251/09 - Žádost o zapůjčení místnosti v hasičském domě – schváleno.
č.j. 252/09 - Žádost o úpravu linky 497 - v současné době se projednávají změny dopravního
                     opatření a konkrétně linka 497 bude nahrazena linkou 428, která již některé  
                     požadované změny řeší. Ostatní požadavky projednáme s dopravcem.
           
4/
- Odstranění cedule z hasičského domu - splněno.
- Doplnění smlouvy o výpůjčce - splněno.  
- Okapy na Hasičském domě - bude projednáno na příštím zasedání.
- Nepořádek na místní komunikaci ke hřišti - odstranění nepořádku bylo projednáno a v dubnu
   bude skládka odstraněna. Kontrola bude provedena 30.4.2009.

5/
VOLBY
- Stanovení minimálního počtu volební komise. 
- Starostka stanovila pětičlennou volební komisi. 

6/
- Schválení prodeje části pozemku p.č. 369/8 v k.ú. Babice za cenu 600 Kč/m.
   Uvedenou část pozemku žadatel užívá více jak 18 let.
- Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat 9.5.2009 a 3.10.2009. Termíny svozu nebezpečného
   odpadu budou umístěny na web. stránkách obce.
- Návrh dopravního opatření: změna trasy a provozních linek Pražské Integrované Dopravy.
   Spojení do Říčan bude zajištěno na místo linek 303, 497 a 498 prodlouženou linkou 428.
   Pro zkrácení spojení z Doubku, Babic, Strašína a Pacova s Prahou je navrženo nové vedení trasy
   přes zastávku Říčany prům. areál, což zajistí celotýdenní spojení výše uvedených obcí  i k
   nákupním centrům Billa a Tesco. Linka 364 již nebude jezdit do Křenice, ale z Pacova bude
   pokračovat na Říčany, Uhříněves atd., do Depa Hostivař.  
- Škola Mukařov - schválení přístavby základní školy - zastupitelstvo obce Babice schvaluje 
   přístavbu dvou tříd. 
- Starostka informovala zastupitelstvo obce o počtu obyvatel. Údaj z ČSÚ k 1.1.2009 je v naší
   obci 524 trvale přihlášených obyvatel.
- Byla překročena hranice 500 obyvatel trvale přihlášených, z těchto důvodů se nás nebudou týkat  
   dotační tituly, kdy jednou z podmínek bylo 500 trvale přihlášených občanů v obci.
   Starostka dále informovala o výzvě Krajského úřadu středočeského kraje Program FROM.
   Ve výzvě je mimo jiné i možnost získání dotace na mateřskou školu.
   Po projednání možností dotací zastupitelstvo 6 hlasy schválilo podání žádosti o fin.dotaci na s  
   stavbu mateřské školy. Žádost se musí podat do 14.4.2009.
- Starostka informovala zastupitelstvo obce o Zprávě z provedené kontroly hospodaření Obce 
   Babice.
   Závěr: Při kontrole byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.



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

Usnesení  ZO:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 369/8 za cenu 600 Kč/m. 
Zastupitelstvo obce schvaluje přístavbu dvou tříd základní školy v Mukařově.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční nabídku p.Tůmy na změnu projektu hasičského domu
/informační středisko/.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na mateřskou školu z programu FROM.
Je to priorita obce, protože mateřské školy v okolí jsou přeplněné a je obrovský problém umístit
i děti předškolního věku. Děti, které nejsou předškolního věku se do mateřské školy neumístí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008.

V Babicích dne  31.3.2009

vyvěšeno: 1.4.2009                                                                                                                     

Kačírková Iva
                                                                                                             starosta obce

ověřovatelé zasedání: Kratochvíl František, Rathouský Pavel

 


