
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 12.7.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 14 - začátek v 18:30 hod.

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

omluven: Haluza Karel

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

                                                  
Hlasování o programu:
Program byl schválen  6  hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: p.Kratochvíl František, p.Rathouský Pavel
Schváleno: 6 hlasy ZO.  

3/
č.j. 314/2010 - Žádost o stanovisko ke stavbě studny.
č.j. 313/2010 - MÚ Říčany - odbor životního prostředí - Intenzifikace ČOV Babice č.p. 203.

4/
- Oprava komínu v budově č.p. 76 – k opravě podal zprávu p.Rathouský Pavel s tím, že opravu 
  bude provádět p.Staněk. Starostka upozornila na to, že do opravy komína, která musí být do  
  31.8.2010 nesmí nájemníci používat kamna na tuhá paliva. Nájemníci na to budou písemně
  upozorněni. Po provedené opravě budeme jednat s nájemníky o navýšení nájmu.

5/
- Návrh Smlouvy o dílo týkají se stavebního dozoru na akci Rozšíření III.etapy splaškové 
  kanalizace - ing. Rak. Schváleno 6 hlasy ZO.
- Návrh Mandátní smlouvy - organizační zajištění zjednodušeného podlimitního řízení pro výběr
  dodavatele Obnova a výstavba chodníků v obci Babice. Schváleno 6 hlasy ZO.
 
- Přes veškerou snahu Obecního úřadu Babice o získání některého dotačního titulu z 
  vyhlašovaných výzev Středočeského kraje /celkem tři žádosti o dotaci/ na rekonstrukci budovy
  č.p. 76 za účelem vybudování mateřské školy jsme bohužel dotaci nedostali a proto jsem po
  projednání se zastupitelstvem obce podnikla následující kroky:

1/ Jednání na MÚ Říčany se starostkou města o umístění dětí do mateřské školy v Říčanech.  
Vzhledem k tomu, že dle dopisu Krajského úřadu Středočeského kraje budou dostávat 



dotace na stavby a rozšiřování stávajících mateřských škol pouze vytipované obce a mezi
těmito obci jsou právě Říčany, proto jsem jednala se starostkou města Říčany o možnosti
umístění našich dětí do mateřských škol v Říčanech. Starostka se nebránila této možnosti s
tím, že záležitost projedná s Radou města.

2/ Jednala jsem i se starostou obce Mukařov o možnosti umístění dětí do Mukařova tím
způsobem, že by se obec Babice podílela na přístavbě mateřské školy tak jako jsme to
udělali s rozšířením základní školy v Mukařově, kde máme pro děti zajištěná místa.
Starosta Mukařova nebyl proti, opět projedná tuto možnost se ZO Mukařov.

3/ Další rychlá možnost je:
a/ zakoupení kontejnerového pavilonu umístěném na pozemku obce s tím, že

provozovatelem by byla obec (za podmínky získání finančních prostředků na mzdy  
a provoz od Středočeského kraje), nebo by provozovatelem mohla být  formou
nájmu nebytových prostor jiná oprávněná fyzická či právnická osoba.

b/ mobilní školku by dodal dodavatel - nabídka f Cangor a.s. a byl by schopen i školku
provozovat. Z těchto důvodů jsem se obrátila na Občanské sdružení Babický drak se
žádostí, aby provedli adresný průzkum skutečného zájmu rodičů o umístění dětí do
mobilní mateřské školy.

- pí.Rýdlová - žádost o informace týkající se opravy komunikace - ulice K Lesu. 
  Starostka projedná možnost opravy s odbornou firmou. Jde o lacinější formu provedení finálního
  povrchu. Pak pozveme na obec všechny občany z této ulice a projednáme s nimi finanční
  spoluúčast. Zajistí starostka.  
- Strategický plán obce - starostka předložila ZO k projednání Strategický plán obce Babice.
  Po projednání plánu bylo rozhodnuto, že se ještě provedou drobné úpravy a poté bude plán znova
  projednán na zasedání ZO.

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 20 hodin 15
minut ukončeno.

Usnesení ZO:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený návrh Strategického plánu obce Babice.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo TDI na stavbu Rozšíření III.etapy splaškové
kanalizace, stoka S 4.
Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu - org. zajištění podlimitního řízení pro výběr
dodavatele obnova a výstavba chodníků v obci Babice. 
 

Vyvěšeno: 15.7.2010

                                                                                        Kačírková Iva
                                                                                       starosta   

Ověřovatelé zasedání: p. František Kratochvíl a p. Rathouský Pavel


