
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 28.12.2009 na OÚ v Babicích
zápis č. 24 - začátek v 17:00 hodin

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

omluven: Chrpa Vladimír

Program: 1/ Schválení zápisu z minulé schůze
2/ Ověřovatelé zasedání                         
3/ Došlá pošta            
4/ Rozpočtové provizorium,rozpočtové opatření

                        5/ Různé 
                                                  
Hlasování o programu:
Program byl schválen 6   hlasy ZO

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: p.Haluza Karel, p.Jež Miroslav
Hlasování: schváleno 6 hlasy zast. obce

3/
- Smlouva o poskytování  příspěvku na neinvestiční náklady - pro Obec Čestlice.
  Je to dohoda, která se týká možnosti umístění dětí předškolního věku bydlících v obci Babice do
  mateřské školy v obci Čestlice.
- č.j. 757/09 - MÚ Říčany odbor životního prostředí - kolaudační rozhodnutí.
- č.j. 758/09 - MÚ Říčany Stavební úřad - Oznámení o zahájení stavebního řízení rodinný dům.
- č.j. 759/09 - pí.Kloubová žádost o vyjádření týkající se možnosti využít místnost v hasičském 
                       domě k pořádání kurzů keramiky. Žádost o využití místnosti v hasičském domě na
                       pořádání kurzů keramiky schválena.                                         
- č.j. 761/09 - pí.Kuchtová - žádost o prodloužení nájemní smlouvy – schváleno, na dobu určitou,
                       na rok.  
- č.j. 760/09 - Advokátní kancelář JUDr. M.Rychtář - vyjádření ke stížnosti f Vintex s.r.o.
- č.j. 767/09 - Žádost o povolení pokácení stromu - vyřizuje starostka. 
- č.j. 768/09 - Obec Sibřina - proplacení neinvestičních nákladů na MŠ.
- ASA svoz odpadu na přelomu roku 2009 a začátek roku 2010 - dát na a do vývěsky. 
- č.j. 771/09 - Žádost o navezení štěrku k domům č.p. 292,276 a žádost o instalaci lamp VO k výše
                       uvedeným domům – schváleno.
- Darovací smlouva - dárce JUDr M.Jaroš - darovací smlouva se týká poskytnutí finančního daru 
   na místní komunikaci. Starostka dala o smlouvě hlasovat: Darovací smlouva byla 6 hlasy ZO 
   schválena.  
- Starostka předložila zastupitelům obce urgentní dopis adresovaný s.p. Lesy ČR týkající se   
   upozornění na zákaz vjezdu aut nad 3,5 tuny v ulici Ke Hřišti.



- č.j. 773/09 - Žádost o vyjádření k zamýšlené stavbě RD - doplnit o informaci z čeho bude  
                       rekonstrukce střechy.
- č.j. 778/09 - Městský úřad Říčany - domovní čistička odpadních vod.
- č.j. 779/09 - Městský úřad Říčany Stavební úřad - Stavební povolení veřejného osvětlení
                       pro pozemky č.p. 67/17,235/2,238/16.
- Městský úřad Říčany - oznámení o zaházení řízení - vrtaná studna.
- č.j. 781/09 - Městský úřad Říčany - rozhodnutí - kolaudace studny.
- č.j. 782/09 - Městský úřad Říčany odbor životního prostředí - kolaudační souhlas – splašková
                       stoka gravitační kanalizace tlaková kanalizace a dešťová kanalizace - pozemky č.p. 
                       74/2 a 74/37,st.p. 74, p.č. 47/4,47/5,48/8.
- č.j. 783/09 - Městský úřad Říčany odbor životního prostředí - kolaudační souhlas - vodovodní 
                       řad na pozemcích p.č. 74/5-74/24,74/26-74/36,74/3,47/3,47/4,47/5,48/8. 
- č.j. 784/09 - Městský úřad Říčany stavební úřad - stavební povolení - Veřejné osvětlení na
                       pozemku p.č. 65/6,65/28,353,365.
- č.j. 785/09 - Městský úřad Říčany stavební úřad - stavební povolení veřejného osvětlení pro 
                       pozemky p.č. 73/1,74/2,74/25,74/37.
- č.j. 786/09 - Městský úřad Říčany stavební úřad - stavební povolení VO pro pozemky p.č.
                       235/3,235/4,238/17
- č.j. 786/09 - F Vintex s.r.o. - žádost o dodatek ke Smlouvě o spolupráci z 11.9.2009. Odklad 
                       termínu provedení finálního povrchu komunikace do 30.6.2010. Starostka pozve na
                       příští zasedání zást. f Vintex k projednání žádosti.
.
4/
- Rozpočtové opatření  ke srovnání vydaných a přijatých peněz s rozpočtem v měsíci prosinci.
   Starostka dala o rozpočtovém opatření hlasovat:
   hlasování: schváleno 6 hlasy ZO
   Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2009.
   hlasování: schváleno 6 hlasy ZO 

- Starostka předala předsedovi finančního výboru Inventarizační příkaz týkající se provedení  
   inventarizace majetku obce za rok 2009.

5/
- Starostka seznámila zastupitelstvo obce s tím, že byla podána další žádost o dotaci a to na 
   rekonstrukci a obnovu stávajícího objektu Mateřská škola. Žádost byla podána 15.12.2009 na
   Úřad regionální rady regionu Střední Čechy.
   Celkem tedy byly vypracovány a podány dvě žádosti o dotace na rok 2010.
- Obecní úřad Doubek - oznámení společného jednání o návrhu změny č.4 - Územního plánu obce 
   Doubek.
- Vyhledávací studie tras silničních komunikací v úseku Říčany - Vyžlovka, maximálně by  
   připadala v úvahu trasa B. Na toto téma bude schůzka na MÚ Říčany, kde budou jednotlivé  
   varianty projednávány s obcemi, kterých se tato vyhledávací studie týká. 
- Vzhledem k nárůstu a připomínkám občanů  bude přehodnocena evidence psů a budou objednány
   nové známky pro psy. Známky budou předány všem chovatelům psů v obci Babice.
- Zaplacení faktury el.energie v č.p. 76.
- Odbahnění rybníčku v Babičkách - kontrola - zajišťuje p.K.Haluza a p.Rathouský Pavel.



Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 19 hodin 
ukončeno.

Usnesení zastupitelstva obce Babice:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Příkaz starostky obce k provedení Inventarizace majetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2010.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájmu pro pí.Kuchtovou na dobu určitou.  
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu p.MUDr.Jaroše. 

Vyvěšeno: 4.1.2010

                                                                                        Kačírková Iva 
                                                                                             starosta   

Ověřovatelé zasedání: p.Haluza Karel a p.Jež Miroslav.


