
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 26.7. 2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 15 - začátek v 18:30 hod.

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

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

                                                  
Hlasování o programu: Program byl schválen 5 hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: Haluza Karel, Hušová Hana
Schváleno: 5 hlasy ZO

3/
č.j. 326/2010 - Ministerstvo pro místní rozvoj - Závěrečné vyhodnocení akce B.j. 2 Babice č.p. 76
                        jde o to, že ministerstvo provedlo závěrečné vyhodnocení výše uvedené akce,
                        nebyly zjištěny žádné nedostatky a na žádost obce Babice provedlo Ministerstvo
                        pro pro místní rozvoj výmaz zástavního práva na objekt č.p.76.
                        Tím nám Ministerstvo vyhovělo a umožnilo tak čerpání dotací na budovu č.p. 76. 
č.j. 330/2010 - Městský úřad Říčany odbor životního prostředí - Oznámení zahájení vodoprávního
                        řízení - prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
č.j. 331/2010 - Stavební úřad Říčany - souhlas s umístěním stavby RD včetně domovních
                         přípojek.
č.j. 333/2010 - TJ/SK Praha východ - přehled příjmů TJ/SK od obcí a kraje + členské příspěvky.  
č.j. 334/2010 -  Policie ČR - informace o zjištění majitele vozidla.
č.j. 325/2010 - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby - pokyny k nastavení rozpočtového 
                         limitu.
č.j. 336/2010 - Městský úřad Říčany - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti.
č.j. 337/2010 - MÚ Říčany - odbor životního prostředí - výzva týkající se doplnění údajů.
č.j. 338/2010 - SÚ Říčany - Oznámení zahájení řízením o změně využití území - z orné půdy a   
                         zahrady na ostatní plochu, komunikaci.
č.j. 339/2010 - SÚ Říčany - kolaudační souhlas.
č.j. 342/2010 - SÚ Říčany - kolaudační souhlas. 
č.j. 344/2010 - Žádost o úpravu - dokončení komunikace Za Zrcadlem - o úpravě zatím jednáme s
                        odbornou firmou a v současné době se pracuje na fin. rozpočtu komunikace.
č.j. 345/2010 - Žádost o příspěvek na akci Loučení s létem -  po projednání žádosti zastupitelstvo
                        schválilo fin. příspěvek na tuto akci ve výši 3 000 Kč.
č.j. 349/2010 - SÚ Říčany - rozhodnutí o umístění a provedení stavby.
č.j. 350/2010 - MÚ Říčany - odbor živ.prostředí - Rozhodnutí - vydání povolení k nakládání s  
                         vodami - Vintex s.r.o.-  intenzifikace ČOV.



č.j. 351/2010 - MÚ Říčany - odbor životního prostředí - povolení k nakládání s vodami a stavební 
                        povolení - vrt pro tepelné čerpadlo. 
č.j. 353/2010 - Stížnost pí. L.Sivákové - starostka projedná stížnost s TJ Sokol Babice - p.Bočkem.
                         
4/
- Umístění retardéru na MK č.p. 360 - umístění retardéru na komunikaci - schváleno.
- Dopis pro nájemníky v budově č.p. 76 - zákaz topení s tuhými palivy do doby než bude  
  provedena oprava  kouřových cest. Předání dopisu zajistí místostarostka.
- Návrh na úpravu kontejnerového stání na tříděný odpad - lokalita Na Bezchhlebí - návrh schválen
  5 hlasy ZO. 
- Strategický plán rozvoje:
  starostka předložila doplněný návrh Strategického plánu rozvoje - k plánu nebyly již žádné  
  připomínky. Plán schválen 5 hlasy ZO.
- Nájemní smlouva - návrh týkající se pronájmu místních komunikací pro budoucí stavebníky.  
  Návrh výše pronájmu je 7 500 Kč na rok od toho kterého stavebníka. 
- Projednání a schválení ceny za energetický audit a projekt  na budovu č.p. 76 - podklad, který 
  potřebujeme k žádosti o dotaci Zelená úsporám. Cenová nabídka energetického auditu a projektu 
  byla ZO schválena.
- Věcné břemeno pro obec Babice na pozemky č.p. 65/3, 65/29, 65/28, obec Babice je vlastníkem 
  dešťové kanalizace, která vede přes výše uvedené pozemky.
  Věcné břemeno bude zřízeno jednorázově a obec za něj zaplatí povinnému 500 Kč.
  Hlasování: ZO schválilo zřízení VB 5 hlasy.    
- Dohoda o partnerství k projektu „Cesty, které nás spojují“. Projekt spolupráce MAS Říčansko a 
  MAS Pošembeří. Dohoda byla již jednou projednávána a v této verzi smlouvy došlo ke 
  sjednocení smluv pro Křenici, Babice a Březí. Hlasování: schváleno 5 hlasy ZO.
- Předseda kontrolního výboru provede kontrolu placení místního poplatku za lůžku.
- Připomínky:
  - nechat opravit světlo VO u čekárny autobusů v Babičkách
  - osadit místní komunikaci ulice K Lesu dopravní značkou Dej přednost

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

Usnesení ZO:
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na akci Loučení s létem.
ZO schvaluje návrh na úpravu kontejnerového stání v ulici K Lesu.
ZO schvaluje Strategický plán obce Babice. 
ZO schvaluje cenovou nabídku za provedení energetického auditu a projektu na budovu č.p. 76
žádost o dotaci Zelená úsporám.
ZO schvaluje novou verzi Dohody o partnerství k projektu „Cesty, které nás spojují“.
ZO schvaluje zřízení VB na pozemky č.p. 65/3,65/29,65/28 týkající se umístění dešťové kanalizace
jejímž vlastníkem je obec Babice. Obec zaplatí VB jednorázově za úplatu 500 Kč.
ZO bere na vědomí výmaz zástavního práva na budovu č.p. 76

Vyvěšeno : 29.7.2010
                                                                                        Kačírková Iva
                                                                                              starosta   

Ověřovatelé zasedání: Hušová Hana a Haluza Karel


