
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 24.8.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 17 - začátek v 18:30 hod.

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

hosté: p.Homola Jiří, p.Korbel Tomáš, Korbelová Lenka, p.Štiglerová, p.Pospíšil Bohumil,
p.Puchmertl 

Program: 1/ Schválení zápisu z minulé schůze
2/ Ověřovatelé zasedání                         
3/ Došlá pošta   
4/ Kontrola úkolů               
5/ Projednání stížnosti na průjezdnost komunikace p.č. 360

                        6/ Různé
                                                  
Hlasování o programu:
Program byl schválen 7  hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: p.Haluza Karel, pí.Hušová Hana  

3/
č.j. 375/2010 - Katastrální úřad - Oznámení o zahájení řízení.
č.j. 376/2010 - MÚ Říčany Odbor životního prostředí - sdělení, seznámení s podklady 
                         rozhodnutí.
č.j. 377/2010 - MÚ Říčany Odbor životního prostředí - oznámení o zahájení řízení.
č.j. 378/2010 - Středočeský kraj - metodika k vedení stálého seznamu voličů, vzory průkazů
                         povolení k pobytu.
č.j. 379/2010 - p.Bartáková M. - žádost o souhlas se stavbou domu - dle studie ak.architekta
                         Housky - studie schválena. 
č.j. 386/2010 - Stavební úřad Říčany - kolaudační souhlas.  
č.j. 387/2010 - Stavební úřad Říčany - kolaudační souhlas.
č.j. 388/2010 - Stavební úřad Říčany - Územní souhlas se stavbou RD.
č.j. 391/2010 - Upozornění fotbalové hřiště- nezajištěné skruže, posekání trávy před fotbalovým 
                         hřištěm. Upozornění prověřoval předseda pořádkové komise. 
                         Skruže dle vyjádření p.Bočka - jde o zavlahovací systém, skruže jsou hluboké půl
                         metru a ne uváděných 1 m až 1,5 m. Do polovičky září budou skruže přikryté.
                         Tráva se seká 1x za měsíc, odpadkové koše se vyprazdňují po zápasech, zpravidla
                         v úterý. Dále bylo domluveno i doplocení fotbalového hřiště.
                         Kontrolu provedení výše uvedených opatření - zakrytí skruží - provede 20.9.2010 
                         předseda pořádkové komise.



- Babický drak o.s. - pronájem klubovny v Hasičském domě
  žádost o pronájem klubovny na dva dny v týdnu a to úterý a středu, žádost o snížení pronájmu  
  klubovny vzhledem k tomu, že aktivity, které se zde konají nejsou ziskové.
  Po projednání bylo schváleno následující:
                    pronájem klubovny v úterý a ve středu 
                    snížení pronájmu z 350 Kč na 250 Kč za jeden den
                    el. energie - do rozvodné skříně el.energie bude zabudováno zařízení na odpočet
                    el. energie, tak bude zcela průkazně zjištěno kolik bude stát el. energie 
  K žádosti má zastupitelstvo obce tuto připomínku: občanská sdružení nejsou zisková, pouze mají
  mít tak zvanou provozní hotovost.    
                 
- Dále byly schváleny další žádosti týkající se pronájmu hasičského domu pro:

  SDH a to pátek a sobota, plus 3x ročně úterky od 18 hodin pro Okrskové schůze.
  TJ Sokol Babice pondělí. 
  Obecní úřad Babice si rezervuje pro potřeby úřadu čtvrtky. 

č.j. 390/2010 - žádost o pokácení ovocného stromu u domu č.p. 53.
č.j. 394/2010 - žádost o pokácení stromu na p.č. 182/14.                     

4/
- Oprava komínu - hotovo.

5/ 
Na základě pozvání obce přišli na OÚ výše uvedení občané z ulice Pod Lomem vzhledem ke
stížnostem na průjezdnost  komunikace p.č. 360.
Jde o to, že parcela č.p. 360 je  místní komunikace, je označena dopravní značkou zákaz stání a
komunikaci užívají všichni občané bydlící v této lokalitě. Není možné, aby komunikace byla bez
předběžného projednání s Obecním úřadem zastavována kontejnery a podobně.
Dále byl pan Homola upozorněn na to, že má svod dešťové vody sveden právě na tuto komunikaci
opět bez projednání s Obecním úřadem.
Pan Homola na tyto stížnosti reagoval tak, že oznámil, že přistavování kontejneru, skončí ve
čtvrtek 26.8.2010 a dešťová kanalizace není funkční.
Kontrolu průjezdnosti komunikace bude provádět předseda pořádkové komise. Kontrolu svodu
dešťové kanalizace bude provádět stavební komise.
V případě, že toto nebude splněno starostka napíše stížnost na Stavební úřad Říčany a porušování
značky zákazu stání oznámí Policii.
Termín kontroly 6.9.2010.

6/
- Poplatky z ubytovací kapacity - předseda kontrolního výboru provedl ve Variantu kontrolu
  placení místního poplatku za ubytování. Závěr z kontroly - nájemce uhradí poplatek obci do
  týdne. Poplatek z ubytovací kapacity byl obci v termínu uhrazen.

- 20.8.2010 proběhla na obci schůzka občanů z ulice K Lesu. Starostka předložila občanům  
  rozpočet místní komunikace týkající se úpravy finálního povrchu.
  Bylo dohodnuto, že starostka nechá na základě žádosti občanů rozpočet doplnit o vybudování  
  obrubníků, vybudování finálního povrchu k vjezdům do jednotlivých domů a o odvodnění.
  Termín: do 10.9.2010.



- Předseda stavební komise seznámí občany s výstavbou chodníků případně projedná odstranění
  zábran, které by vadily při výstavbě chodníků s občany, kterých se výstavba chodníků týká. 
                                                   
- Starostka navrhla zastupitelstvu obce, aby se ke zvoničce dal nápis s údaji kdo zvoničku obci  
  daroval, atd. Zvonička byla darována obci Okrašlovacím spolkem v Babicích dne 28.8.1921  
  Údaje čerpány z Pamětní knihy Okrašlovacího spolku v Babicích.
  Návrh byl zastupitelstvem schválen. 

- Anketa Mateřská škola - starostka informovala ZO o probíhající anketě, byly osloveny rodiče dětí

- Na Obecní úřad se dostavili manželé Provazníkovi s poděkováním SDH při zásahu při bleskové  
  povodni, která zasáhla jejich nemovitost a předali SDH finanční hotovost a dar.

- Na základě žádostí občanů zastupitelstvo schvaluje připomínky týkající se veřejného pořádku,  
  požadavek nedělního klidu / zákaz sekání trávy, řezání dřeva, stavební práce atd./
  Tyto požadavky budou uplatněny ve Vyhlášce obce. 

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

Vyvěšeno: 27.8.2010

Usnesení Zastupitelstva obce Babice:
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem klubovny Hasičského domu takto:
Občanské sdružení Babický drak bude mít pronajmutou klubovnu v úterý a ve středu. 
TJ Sokol Babice bude mít pronajmutou klubovnu v pondělí.
SDH bude mít pronajatou klubovnu v pátek a v sobotu a 3x ročně v úterý od 18 hodin pro schůzky
Okrskové komise.

                                                                                        Kačírková Iva
                                                                                             starosta   

Ověřovatelé zasedání: p.Haluza Karel a pí.Hušová Hana


