
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 14.6.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 12 - začátek v 18:30 hod.

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

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

                        - schválení pronájmu části pozemku p.č. 89/34 o výměře 32 m2

                        - schválení prodeje pozemku p.č.225/35 o výměře 141 m2 a stavební p.č. 159

Hlasování o programu: Program byl schválen 7 hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: p.Kratochvíl František, p.Haluza Karel
Schváleno: 7 hlasy ZO

3/
č.j.261/2010 - Odbor životního prostředí MÚ Říčany - kolaudace.
č.j.262/2010 - Odbor životního prostředí MÚ Říčany - povolení užívání studny.
č.j.263/2010 - Odbor životního prostředí MÚ Říčany - oznámení, pozvání k ústnímu jednání.
č.j.264/2010 - SÚ Říčany - územní souhlas - oplocení pozemku.
č.j.265/2010 - Maděra a Šípek - Smlouva o zřízení věcného břemene, rozsah a obsah věcného     
                        břemene - kabelové vedení NN 1kV-33 m.
č.j.267/2010 - Vyjádření k emailu týkající se opravy komunikace v ulici slepá ulice Za Zrcadlem a 
                        v ulici Matějkova. Po provedení odvodnění komunikace /drenáž/ v ulici Za 
                        Zrcadlem bude provedena nabídka na zhotovení komunikace, následně bude 
                        nabídka projednána s občany části slepé ulice Za Zrcadlem s tím, že bude s občany 
                        projednána možnost fin.příspěvku na finální povrch komunikace.
č.j.268/2010 - Žádost o zrušení trvalého pobytu - v jednání.
č.j.275/2010 - Posudek kouřové cesty v budově č.p 76 - oprava komínů nejpozději do 30.8.2010. 
č.j.276/2010 - Městský úřad Říčany - stanovení počtu členů zastupitelstva obce a počet obyvatel
                        obce včetně cizinců k 1.1.2010.
                        Zastupitelstvo obce Babice stanovilo vzhledem k počtu obyvatel obce a velikosti 
                        obce 11 členů zastupitelstva obce pro podzimní komunální volby.
č.j.278/2010 - Žádost o navrácení jistiny týkající se používání MK /auta nad 3,5 tuny/ - během 
                        stavby došlo k prasknutí obrubníku - žadatelé prasklý obrubník vymění na své 
                        náklady. Vyjádření ZO - po výměně obrubníků bude jistina vrácena.
č.j.279/2010 - Městsky úřad Říčany - vyjádření ke stavbě Sportovních šaten na hřišti. Stavba byla 
                        provedena v roce 1963. Na základě místního šetření a ústního jednání lze 
                        konstatovat, že se žádné doklady k předmětné stavbě nedochovaly, stavba je v 
                        dobrém stavu a je možné jí považovat za zkolaudovanou.



č.j.281/2010 - Žádost o souhlas s dělením pozemku - jde o rozdělení p.č. 84/154 - schváleno bez 
                        námitek.
č.j.280/2010 - Obec Tehovec - žádost o vyjádření k návrhu dělení pozemku. Obec Tehovec je 
                        výlučným vlastníkem pozemku p.č.194 o výměře 245 m2 v k.ú. Babice. Záměrem 
                        obce Tehovec je rozdělení pozemku dle předloženého plánu. Zastupitelstvo obce  
                        dělení pozemku schválilo.
č.j.284/2010 - Darovací smlouva - dárce Metrostav a.s. - Daruje touto smlouvu obci Babice 
                        finanční dar ve výši 50.000 Kč jako příspěvek na náklady spojené s inovací 
                        hasičské techniky pro Sbor dobrovolných hasičů Babice.
                        Hlasování o schválení daru: zastupitelstvo 7 hlasy schválilo Darovací smlouvu.
č.j.285/2010 - Zápis ze schůze SDH Babice. 

4/
- Schválení pronájmu části pozemku p.č. 89/34 - záměr pronájmu byl schválen.
  Samotný pronájem pozemku o výměře 32 m2 - hlasování  pronájem schválen 7 hlasy ZO.
- Schválení prodeje pozemku pí. Pavlíkové - záměr prodeje byl již schválen.
  Prodej pozemku p.č. 225/35 o výměře 141 m2 a st.p. č.159 o výměře 26 m2 zastavěná plocha a
  nádvoří.
  Hlasování: prodej pozemku, který byl dlouhodobě pronajímán byl schválen 7 hlasy ZO za cenu
  350 Kč za m2.
- Schválení objednávky na označení ulic - celkem bude objednáno 54 kusů uličníků
  cena cca 28.080 Kč. Jeden uličník po slevě, kterou nám dala Smaltovna Český Brod stojí 520 Kč.
  Schváleno 7 hlasy ZO.
- Starostka informovala zastupitelstvo obce o negativním ohlasu na vybudování U rampy.
  Projekt výstavby sportoviště. Důvod - hluk, úrazy. Starostka se informovala na MÚ Říčany, kde 
  mají na hřišti vybudovanou U rampu. Na úřadě mají též připomínky na hluk, úrazy atd.
  Z těchto důvodů budeme s partnerem projektu MAS Říčansko a s občany Babice ještě jednat.

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

Usnesení ZO:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemena č. IV-12-6004653/1 na p.č. 352
pro kabelové vedené NN 1kV-33 m.
Zastupitelstvo obce schvaluje dělení pozemku p.č.194 dle předloženého návrhu a jehož vlastníkem
je obec Tehovec.
Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu - dárce Metrostav a.s. a přijímá finanční dar na
inovaci hasičské techniky.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 225/35 o výměře 141 m2 a st.p.č.159 o výměře
26 m2 za cenu 350 Kč za m2.
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku p.č. 84/34 cca 32 m2, cena 7 Kč za m2.  

Vyvěšeno:18.6.2010

                                                                                                    Kačírková Iva
                                                                                                         starosta   

Ověřovatelé zasedání: p.Kratochvíl František a p.Haluza Karel.


