
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 4.10.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 20 - začátek v 18:30 hod.

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

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

                                                  
Hlasování o programu:
Program byl schválen 7 hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: p.Jež Miroslav a p.Rathouský Pavel
Schváleno: 7 hlasy ZO.

3/
č.j. 450/2010 - TJ Sokol Babice - rozpočet oplocení, cenu za zabetonování sloupků nutno snížit,
                         projednat s dodavatelem, v opačném případě bude učiněna nová poptávka. 
č.j. 451/2010 – Rozpočet - obnova a výstavba chodníku - dotažení chodníku k č.p. 1 - vícepráce -
                         schválení ceny za dotažení chodníku - schváleno 7 hlasy. 
č.j. 452/2010 - Stavební úřad Říčany - Oznámení zahájení územního řízení. 
č.j. 453/2010 - MÚ Říčany - odbor živ.prostředí - Rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení 
                         nakládání s vodami.
č.j. 454/2010 - Stavební úřad Říčany - kolaudační souhlas stavby kNN pro p.č. k. 232/1.
č.j. 456/2010 - Žádost o změnu územního plánu na pozemky č.p. 216 o výměře 2415 m2.
                         Zastupitelstvo bere žádost na vědomí, žádost bude evidována a při změně 
                         územního plánu č.2 bude tato změna do územního plánu zahrnuta.         

4/
Označování ulic - průběžně se plní.

5/
- Žádost pí.Matějkové o prořezání větví před domem č.p. 22 - zajistí předseda pořádkové komise.
- Zakoupení frézy - úklid sněhu z chodníků. Starostka předložila zastupitelům nabídku na 
   zakoupení frézy. Zastupitelstvo nabídku zakoupení frézy schválilo.
- Schválení pronájmu části pozemku p.č.369/3 v k.ú. Babice o rozloze 12 m2

   hlasování: pronájem schválen 7 hlasy ZO
- Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 228/1 a p.č. 279/1 do   
   majetku obce. Záměr byl schválen na předešlém zasedání.
   hlasování: schváleno 7 hlasy ZO



- SDH - žádost o pronájem zasedací místnosti v Hasičském domě - dne 31.12.-1.1.2010.
   Schváleno.
- Stížnost na vytékání fekálií z RD - starostka projedná s odborem životního prostředí MÚ Říčany.
- Faktura z Dekonty - zakoupení sorbenčních přípravků pro SDH. 
- Objednávka zimní údržby místních komunikací - vzhledem k tomu, že údržba komunikací v roce
   2010  nebyla pro MK v naší obci vyhovující byl osloven p.Rathouský, který zimní údržbu může  
   v obci provádět.
   Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby zimní údržbu prováděla f p.J. Rathouského.
- Vyhodnocení staveb MK - v ulici Matějkova a Za Zrcadlem - předán stavební deník.
   Zastupitelstvo obce nemá námitky k vyhodnocení výše uvedených prací, faktury se mohou 
   doplatit. 
- p.Chrpa připomínka - pan Chrpa požaduje provést úpravu kanalizační šachty před jejich domem.
   Úprava se provede tak jako úprava šachty u zastávky MHD, protože stávající šachta je nefunkční.
   Dále bude provedena úprava kanalizační šachty na dešťovou vodu na rohu Slunečné ulice a 
   silnice III.třídy. 
   U kanalizační šachty před domem č.p. 48 se hasiči pokusili kanál vyčistit. Bohužel se to   
    nepodařilo. Zde bude oprava náročná, šachtu bude nutné otevřít a zjistit stav a pak provést 
    opravu. K náročnosti práce se oprava odkládá na příští rok.
- Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti - místní komunikace ulice Polní
   /záměr převzít tuto komunikaci schválen již dříve/
   Hlasování 7 hlasů ZO schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 297/3 o výměře 1240 m2  do
   majetku obce.
- Faktura za zhotovení 2 informačních tabulí dle návrhu OÚ Babice - schváleno 7 hlasy ZO.
- Faktura na  na zhotovení dvou dřevěných stojanů na  informační tabule - schváleno 7 hlasy ZO.
- Úprava veřejného prostranství pod  restaurací na návsi - výstavba obrubníků, terénní úpravy,
   nabídka na úpravu veřejného prostranství schválena 7 hlasy ZO.
- Občerstvení na volby - zajistí pí.Hušová.
- Přípravu volební místnosti - zajistí p.Jež a p.Rathouský.

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

Usnesení Zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení frézy pro zimní úklid chodníků.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 369/3 o rozloze 12 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 228/1 a   
p.č. 279/1 vše v k.ú. Babice do majetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 297/3 o výměře 1240 m2

/místní komunikace Polní/ do majetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku úpravy veřejného prostranství na návsi - pod  restaurací.

Vyvěšeno: 8.10.2010

                                                                                        Kačírková Iva
                                                                                         starosta   

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


