
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 28.6.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 13 – začátek v 18:30 hod.

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

omluven: Karel Haluza

Program: 1/ Schválení zápisu z minulé schůze
2/ Ověřovatelé zasedání                         
3/ Došlá pošta   
4/ Kontrola úkolů               
5/ Různé -dotace MK, mateřská škola, zelená úsporám, výběrové řízení

                            

                                             
Hlasování o programu: Program byl schválen 6 hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: p.Rathouský Pavel, p.Jež Miroslav

3/
č.j. 288/2010 - Stavební úřad Říčany - Územní souhlas - souhlas s umístěním stavby STL  
                         plynovodní přípojka.
č.j. 289/2010 - Územní rozhodnutí -12 RD kanalizace, voda, plyn, MK.
č.j. 290/2010 - Stavební úřad Říčany - oznámení o spojení územního a stavebního řízení RD.
č.j. 291/2010 - MÚ Říčany - odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - Kolaudační rozhodnutí.
č.j. 293/2010 - Stavební úřad Říčany - územní souhlas RD.
č.j. 292/2010 - MÚ Říčany - odbor živ. prostředí - oznámení o zahájení řízení - studna vrtaná.
č.j. 294/2010 - MÚ Říčany - odbor živ. prostředí - rozhodnutí, stavební povolení domovní ČOV.
č.j. 301/2010 - Nabídka mobilních MŠ.

č.j. 302/2010 - Stavební úřad - oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu 
                         jednání - 2 ks tepelných čerpadel.
č.j. 303/2010 - MÚ Říčany - odbor živ. prostředí - kolaudace studny. 
č.j. 304/2010 - Stavební úřad Říčany - oznámení o zahájení stavebního řízení - STL plynovody 
                         přípojky.
- Veřejná vyhláška týkající se návrhu opatření obecné povahy územního plánu obce Mukařov.
- Dotaz na opravu ulice K Lesu - bude projednáno na příštím zasedání.

4/
- Revize elektrického zařízení v budově č.p. 6 a v budově č.p. 76 – splněno.
  

č.j. 296/2010 - Objednávka opravy dle inv.záměru z 26.1.2009 /pomník/ - schváleno 6 hlasy ZO.



5/
Občanské sdružení Babický drak:
Žádost o pronájem prostranství v areálu fot. hřiště - 30.7. - 31.7. schváleno s tím, že akce bude
probíhat mimo fot. hřiště. Pronájem kabin, WC  a buňky pro občerstvení nutno projednat s TJ
Sokol Babice. Dále je třeba mít požární hlídku, atd.
Žádost o povolení akce-28.8.2010-Loučení s létem-schváleno. Opět je třeba zajistit WC, světlo atd.
Žádost o uzavření Smlouvy o pronájmu klubovny v hasičském domě - vzhledem k tomu, že akce
hlídání dětí byla zrušena a v zájmu požadavků i ostatních zájmových skupin občanů bylo
dohodnuto, že pronájem bude řešen v souladu s platným Provozním řádem a to na základě
měsíčních či čtvrtletních plánů schválených starostkou obce.
Žádost o veřejné zasedání - z důvodů účelového zaměření projednávaných bodů ZO doporučuje ,
aby v souladu se zákonem o sdružování naopak svolalo OS BD svoje veřejné zasedání a pozvalo
na něj zastupitelstvo obce.                 
                                          
Smlouva o zřízení VB týkající se umístění plynárenského zařízení na p.č. 84/156, která je ve
vlastnictví obce Babice.
Hlasování: schváleno 6 hlasy ZO.

Vybudování drenážního potrubí na p.č. 67/16, 97/24 a 67/17 - nabídka na odvodnění komunikace
Za Zrcadlem - schváleno 6 hlasy ZO. 

Chybějící kanalizační poklop - prověří p.Haluza. 

Projekt značení cyklotras - Pošembeří:
označení cyklotrasy v Babicích - cena 3.224 Kč. 
Schváleno 6 hlasy ZO. 
 
Vzhledem ke krizi a  následným důsledkům krize bude nutné vypravovat varianty využití obecního
majetku pro investiční akce v období 2010-2014. Starostka seznámila zastupitelstvo zatím s
návrhy, které jsou pracovní a budou se měnit.

Budova č.p. 76 - plánovaná investice - mateřská škola:
na tuto akci se nedaří dotaci dostat a s největší pravděpodobností na ní dotaci nedostaneme.
Dle dopisu ze Středočeského kraje z února 2010 bylo vedením kraje rozhodnuto, že se bude
podporovat výstavba MŠ v deseti vytipovaných obcí pro Prahu východ - to jsou Brandýs nad
Labem, Odolená voda, Úvaly a Říčany. Vzhledem k tomu, že budou podporovány Říčany máme
dojednanou schůzku se starostkou Říčan, která se bude týkat umístění našich dětí do mateřských
škol v Říčanech. Zastupitelstvo obce analyzuje i další varianty stavby Mateřské školy - mobilní
mateřské školy atd.
Budova č.p. 76 je ve špatném technickém stavu a vzhledem k výše uváděnému je třeba, aby obec
začala s opravou budovy č.p. 76. Od 16.7.2010 budou vyhlášeny dotační tituly Zelená úsporám,
které budou rozšířeny i na veřejné budovy. Tyto dotační tituly jsou vhodné právě v této době, kdy
máme jako všechny obce výrazné výpadky daňových příjmů z rozpočtového určení daní v krizové
době. Je zde možnost o tuto dotaci zažádat a vyměnit v celé budově okna, zateplení budovy a
podlah. K tomu je třeba zadat vypracování projektu a auditu.
Starostka nechala hlasovat o navrhovaném řešení stavebních prací na budově č.p. 76 a o
vypracování projektu, auditu a zažádání o dotaci Zelená úsporám.
Zastupitelstvo obce schválilo 6  hlasy žádost o dotaci Zelená úsporám, schválilo vypracování
projektu a auditu na budovu č.p. 76.



Dotace na rekonstrukce ulice K Lesu - dotace nám nebyla bohužel přidělena.
Starostka navrhla jako řešení této situace provést opravu komunikace s finálním povrchem z
asfaltu a s provedením odvodnění. S investory, kteří v této lokalitě mají pozemky obec uzavře
Plánovací smlouvu a za finanční prostředky obce a investorů by bylo možné tuto komunikaci
vybudovat.
Zastupitelstvo obce s návrhem řešení opravy komunikace souhlasí. 

Výstavba chodníků:
na stavbu chodníků máme stavební povolení v právním moci. Aby se mohlo zažádat o dotaci je
třeba mít Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu pozemku pod chodníky do majetku obce. Tato
žádost je na Středočeském kraji již od začátku roku 2010. Zatím jsme návrh Smlouvy nedostali a
tak ani o dotaci žádat nemůžeme.
Proto doporučuji vzhledem k velkému provozu začít se stavbou chodníků a to zatím vzhledem k
fin. prostředkům etapu č.1 - k lesu směrem ke Březí a u autobusové zastávky směrem k rybníčku,
kde došlo při srážce s autem k několika těžkým zraněním.
Hlasování:  Zastupitelstvo obce schvaluje 6 hlasy  výstavbu chodníků a to etapy č.1. a dále 
                    schvaluje zadání vypracování výběrového řízení malého rozsahu na výstavbu 
                    chodníků. Rozsah 1.etapy - z návse od mostu směrem na Březí a od autobusové
                    zastávky u ulice Ke Hřišti po hlavní silnici směrem k ulici K Lesu. Na tomto úseku 
                    došlo po srážce s autem k dvěma těžkým dopravním nehodám. Z nichž jedna byla
                    smrtelná. Tato etapa bude z rozpočtu obce.   
             
Nepovolené skládky:
obec zajistila úklid nepovolené skládky směrem na Žernovku a dále byla zlikvidována nepovolená
skládka u závory do lesa /hřiště/. Finančně se na likvidaci podílel OÚ ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů. Záběry z úklidu této skládky jsou na webu obce.

Výběrové řízení na  III. etapu tlakové kanalizace, stoka S4 - Černá Hora:
vyhodnocení zakázky malého rozsahu - způsob hodnocení nabídky - dle výše nabídkové ceny.
Nejnižší cena za zakázku: firma Vintex s.r.o.
Zastupitelstvo předložené vyhodnocení nabídky schválilo 6 hlasy.
S občany bude uzavřena Smlouva o spolupráci týkající se finanční spoluúčasti občanů.
Stavba bude zahájena v druhé polovině července 2010 a ukončena bude v srpnu 2010.

Plánovací smlouva č.2/2010 - na p.č. 84/15, a PK 84/2 a 297/2 v k.ú. Babice, mezi obcí Babice a
Investorem stavby. Předmětem plánovací smlouvy je vybudování technické a dopravní
infrastruktury. Hlasování: smlouva schválena 6 hlasy ZO.
 

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

Usnesení Zastupitelstva obce :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh starostky na vypracování variant využití obecního
majetku pro investiční akce 2010-2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení VB na umístění plynárenského zařízení na
p.č.84/156. 



Zastupitelstvo obce schvaluje projekt značení cyklotrasy - Pošembeří. 
Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu č.2/10. 
Zastupitelstvo obce schvaluje zažádání o dotaci Zelená úsporám a dále v souvislosti s žádostí o
dotaci souhlasí s vypracováním projektu a auditu na budovu č.p. 76.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování výběrového řízení malého rozsahu na výstavbu
chodníků a to etapy č.1 /viz.výše/.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek vyhodnocení zakázky malého rozsahu na III.etapu tlakové
kanalizace, stoka S4 Černá Hora.

Vyvěšeno: 7.7.2010

                                                                                        Kačírková Iva
                                                                                            starosta   

Ověřovatelé zasedání: p.Rathouský Pavel a p.Jež Miroslav.


