
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 31.5.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 11 - začátek v 18:30 hod.

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

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

                                                  
Hlasování o programu:
Program byl schválen  7 hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: Hušová Hana, Rathouský Pavel
Schváleno: 7 hlasy ZO.

3/
č.j.223/2010 - MÚ Říčany odbor živ. prostředí - kolaudační souhlas s užíváním stavby - vodovod 
                        pro 22 RD.
č.j.224/2010 - MÚ Říčany odbor životního prostředí - kolaudace studny.
č.j.225/2010 - MÚ Říčany odbor živ. prostředí - kolaudace.
č.j.226/2010 - SÚ Říčany - kolaudační souhlas s užíváním stavby.
č.j.227/2010 - SÚ Říčany - kolaudační souhlas se stavbou RD.
č.j.228/2010 - SÚ Říčany - kolaudační souhlas se stavbou RD.
č.j.229/2010 - SÚ Říčany - kolaudační souhlas.
č.j.230/2010 - SÚ Říčany - kolaudační souhlas.
č.j.231/2010 - SÚ Říčany - kolaudační souhlas. 
č.j.232/2010 - SÚ Říčany - rozhodnutí - stavební povolení RD.
č.j.233/2010 - SÚ Říčany - Oznámení o zahájení stavebního řízení.
č.j.242/2010 - Nařízení města Říčany - o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov s 
                        platností od 1.1.2012 - do 31.12.2021.
č.j.243/2010 - MÚ Říčany odbor živ. prostředí - kolaudace studny.
č.j.244/2010 - Zápis z výroční schůze SDH.
č.j.245/2010 - MÚ Říčany odbor živ. prostředí - Výzva k doplnění žádosti.
č.j.246/2010 - Virtuální prohlídka - výběr 4-5 obrázků cena 5000 Kč - jde o rozšíření nabídky a 
                        ceny. Počet obrázků za cenu 5000 Kč schválen.
č.j.247/2010 - pí.Weigertová - žádost o pronájem pozemku jde o pronájem části pozemku
                        p.č 89/34, který je ve vlastnictví obce Babice. Jedná se o cca 32 m2 pozemku,
                        který by obec pronajala.
                        Hlasování o záměru obce Babice pronajmout dlouhodobě pozemek, část pozemku 
                        p.č. 89/34 cca 32 m2. 7 hlasů ZO záměr o pronájmu pozemku schválilo.



č.j.250/2010 - Plánovací smlouva Ing.Mareš - Obec Babice, starostka seznámila ZO s obsahem     
                        plánovací smlouvy. Plánovací smlouva se týká záměru investora vybudovat na
                        p.č. 84/15 a PK 84/2 a 297/2 technickou a dopravní infrastrukturu. Pro lokalitu 12  
                        RD. Plánovací smlouva obsahuje i zajištění závazku žadatele a to zástavu k věci 
                        nemovité - stavební pozemek ve prospěch obce. Po projednání dala starostka
                        hlasovat:    zastupitelstvo obce 7 hlasy Plánovací smlouvu schválilo.
č.j.253/2010 - Škola Mukařov - žádost o sponzorský dar na Dětský den-schváleno ve výši 2000 Kč
č.j.252/2010 - TJ Sokol Babice - Oznámení o konání Dětského dne a konání Pohádkového lesa.
č.j.251/2010 - SÚ Rozhodnutí o umístění stavby.
č.j.251/2010 - Vyjádření k projektu ČOV na p.č. 59/6 - nejsou námitky.
č.j.255/2010 - Žádost o povolení stavby ČOV na p.č. 93/4 v k.ú. Babice - nejsou námitky.
č.j.257/2010 - Žádost SDH o pronájem Has.domu dne 5.6.2010 - schůze SDH – schváleno.

4/
Revize komínů - práce na odstranění nedostatků - zajistí p.Rathouský, termín 31.8.2010.
Revize el. energie v č.p. 76, č.p. 6  objednána.

5/
Projekt MASka teenagerům:
Na základě odsouhlasené koncepce  rozvoje obce pro období 2010-2011 v oblasti sportovního
vyžití společenského života obce s veřejností a zajištění potřeb a požadavků obyvatel
zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s vybudováním sportoviště na části  p.č. 79/1 v k.ú. Babice
jímž je vlastníkem. Zastupitelstvo obce Babice schvaluje na výše uvedeném pozemku vybudování:
1/ U rampy
2/ Volejbalového hřiště
3/ Specifické herní jednotlivé prvky

Dále zastupitelstvo obce Babice schválilo kritéria výběrového řízení na partnera  projektu.
Kritéria výběrového řízené:

1. partner vybuduje sportoviště, hrací plochu, umístí herní prvky na pozemku, který má
vlastník pozemku, bezplatně pronajme od podpisu Smlouvy o spolupráci za splnění
podmínek realizace projektu s účinností minimálně na dobu pěti let od data realizace
projektu

2. sportoviště, hrací plocha, herní prvky budou veřejné a bezplatně přístupné
3. partner projektu po dobu 5 ti let od data realizace projektu zajistí administraci projektu
4. na dodavatele sportoviště, hrací plochy, herních prvků partner projektu vypíše výběrové
řízení

Jaká je fin. spoluúčast zájemce to je obec?:
Na tento projekt je  stanovena dotace vy výši 90% způsobilých výdajů.
Předfinancování projektu:
Zájemce to je v našem případě obec zajišťuje předfinancování projektu:
Pro zájemce - partnery v naší MAS Říčansko to jsou částky:
- administrace přípravné  fáze    80 000  Kč
- administrace realizační fáze    240 000 Kč
- aktivní účast na jednotlivých prvcích jednotlivých subjektů 2,1 mil.Kč.
   ale to v okamžiku až bude projekt schválen
To znamená, že do doby dokud nebude projekt schválen nehradíme nic. Přípravná fáze je do
schválení projektu ve finanční režii MAS Říčansko.



Formy spoluúčasti:
- administrace přípravné fáze  80 000 Kč
   částka bude rozdělena poměrnou výší  podle požadované dotace 
- administrace  realizační fáze  celkem 240 000 Kč bude rozdělena poměrnou výší podle  
   požadované dotace  mezi počet zájemců
   naše předfinancování podzim 2010
   Po dokončení realizace a zpětné úhradě způsobilých výdajů (uhrazení dotace poskytovatelem  
   dotace) nám bude vyplacena 90% poměrné výše z částky 240 000 Kč na administraci, to  
   znamená, že bude vráceno v poměrné výši 216 000 Kč.
- jednotlivé prvky z celkové částky 2,1 mil.Kč
   Předfinancování všemi zájemci po uskutečnění výběrového řízení dodavatele.
   Po dokončení realizace a zpětné úhradě způsobilých výdajů nám bude vyplaceno 90% z částky 
   pro nás realizovaného projektu.

Realizace projektu: 
celková doba realizace projektu je 24 měsíců, předpokládaná realizace k 30.6.2011.

Doba udržitelnosti projektu:
po ukončení realizace projektu to je 30.6.2010 je doba udržitelnosti projektu 5 let.
Protože žadatelem o dotaci je MAS Říčansko je nutné uzavřít mezi MAS  Říčansko smlouvu o
pronájmu pozemku na dobu udržitelnosti to je 5 let. 

Záměr obce Babice:
- o bezplatném pronajmutí části  pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Babice na dobu 5 let k účelu
   vybudování sportoviště, herní plochy, umístění herních prvků 
   Hlasování : 7   hlasů zastupitelstva obce schválilo výše uvedený záměr.

Fotbalové hřiště zůstává i nadále v pronájmu TJ Sokola Babice.

Nepořádek v lese za fotbalovým hřištěm:
na obec byl dodán dokument týkající se nepořádku v lese za fot. Hřištěm. Svědek oznámil na OÚ
Babice jména dětí, které zde nepořádek udělaly. Jde o nepovolenou stavbu jakéhosi bunkru.
Starostka a předseda pořádkové komise projednali stížnost s pachateli a bylo domluveno, že děti
nepořádek uklidí. Úklid bude kontrolovat předseda pořádkové komise.

Obec plánuje další likvidace nepořádku v lese:
po odstranění nepovolené skládky v Mukařovském lese, plánuje obec spolu s občany obce úklid
lesa na cestě a v lese u fotbalového hřiště. Jakmile počasí dovolí obec vyhlásí brigádu týkající se
úklidu této části lesa. Počítáme s účastí občanů. Občané bydlící v této lokalitě již projevili zájem
o účast při úklidu nepořádku.

Volby - výsledek voleb:
ODS 111, TOP 09 97,  Věci veřejné 42, ČSSD 32, Suverenita 15, Strana zelených 11,
KSČM 6, SPOZ 5, Strna svobodných občanů 5, Pravý blok 3, Občané.cz  1, KDÚ-ČSL  1,
Česká Pirátská strana 1.



ROP - Střední Čechy:
starostka seznámila zastupitelstvo obce s dopisem z ROP týkající se zamítnutí naší žádosti o
poskytnutí dotace na výstavbu mateřské školy. V 1.kole jsme se žádostí uspěli, ale při samotném
výběru nám byla dotace zamítnuta. S tím, že na ní nemáme právní nárok.
Starostka oznámila ZO, že dojede osobně na ROP, aby zjistila proč nebyla dotace přiznána a jak
dále postupovat, aby jsme na dotaci dosáhli.

Dále starostka požádala SDH o možnost úpravy omítky Hasičského domu - přední část. 
Na příštím zasedání se domluvíme na postupu při opravě omítky. 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné připomínky ani dotazy bylo zasedání ve 20 hodin
ukončeno.

Usnesení Zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo záměr o bezplatném pronájmu části pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Babice
na dobu 5 let k účelu vybudování sportoviště, hetrní plochy umístění herních prvků.
Zastupitelstvo obce schvaluje na výše uvedeném pozemku vybudování U rampy, volejbalového
hřiště a specifické herní jednotlivé prvky.
Zastupitelstvo obce schvaluje kritéria výběrového řízení na partnera projektu MASka teenagerům -
viz.výše a dále zastupitelstvo obce schvaluje finanční spoluúčast obce Babice na na Projektu
MASka teenagerům - viz.výše.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu části pozemku p.č. 89/34 v k.ú.
Babice o rozloze cca 32 m2.
 

                                                                                             Kačírková Iva
                                                                                    starosta obce                                         
                                     

Ověřovatelé zasedání:   Hušová Hana, Rathouský Pavel

Vyvěšeno: 2.6.2010
                            


