
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 11.1.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 1 - začátek v 18:30 hod.

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

omluven: 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  6   hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
navrženi: Kratochvíl František, Rathouský Pavel
schváleno: 6 hlasy ZO

3/
č.j. 3/10 - Stavební úřad Říčany - Oznámení o zahájení stavebního řízení.
č.j. 4/10 - Stavební úřad Říčany – Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému
                 ústnímu jednání - vrtaná studně.
č.j. 5/10 - Žádost o povolení kácení náletových dřevin.
č.j. 6/10 - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín - vyřizuje velitel SDH
                 p.Rathouský Pavel.                 
č.j. 7/10 - Pozvánka na výroční schůzi SDH.
č.j. 8/10 - Vintex s.r.o. - žádost o vyjádření k PD lokalita 5 RD - splašková kanalizace,dešťová 
                 kanalizace a vodovod - zastupitelstvo nemá k předložené dokumentaci námitky. 
 
4/ 
Nesplněné úkoly v roce 2009
- Oprava okapů u Hasičského domu - k zajištění p. Jež M.
- Poklop před domem č.p. 157 - zajišťuje p.Haluza Karel.
- Úprava veřejného prostranství před Hasičským domem a před č.p. 22 - bude přesunuto do roku 
- Výstavba chodníků.
- Oprava označení ulice K Lesu a ulice Honzíkova - zajišťuje Jež M. a K. Haluza. 
- Odbahnění rybníčku v Babičkách a úprava rybníčku - zajišťuje p. K. Haluza a Rathouský P.

Nové úkoly:
- p. Rathouský zajistit provedení revize komínů v budově č.p. 76 a kontrolu funkčnosti hasicích
  přístrojů v budově č.p.76, na OÚ a v Hasičském domě.



5/
- Kontroly - placení nájemného v budově č.p. 76 v termínu dle nájemních smluv a kontrola úhrady
  faktur za el. energii - v budově č.p. 76 - zodpovídá Hušová H.
- Kontrola placení úhrad za lůžko ve Variantu - placeno.
- Seznam psů - zpřesnit seznam psů - zodpovídá p.Hušová - termín do konce února 2010.
- Seznam důchodců.           
- Pozvání zástupce f Vintex k projednání dodatku ke Smlouvě o spolupráci z 11.9.2008 se
  přesouvá na příští zasedání.

Návrh plánu práce na rok 2010
Jde o práce, které bude obec zajišťovat ze svého rozpočtu.
- 3.etapa výstavby chodníků kolem hlavní silnice - od křižovatky na návsi - směr Březí
  a od ul. Ke Hřišti k začátku ulice K Lesu - nesplněná stavba z roku 2009.
- Úprava veřejného prostranství před Hasičským domem a před domem č.p. 22.
- Oprava komunikace v ul. Za zrcadlem.
- Odbahnění rybníčku v Babičkách a úprava rybníčku.
- Úprava stání kontejnerů na tříděný odpad v Babičkách a v ulici K Lesu. 
- Výstavba části VO v lokalitě Na  Bezchlebí - u fotb. Hřiště. 

Povodňový plán obce Babice
Starostka předložila k připomínkám zastupitelstvu obce koncept nového povodňového plánu obce,
nutno odstranit některé popisované závady. Průtočnost koryta od křižovatky směrem na Březí,
průtočnost na Hujaře - odstranění nepovolených staveb.
Zodpovídá starostka obce a předseda pořádkové komise. Termín 30.4.2010.

Kalamita sníh - odvoz sněhu 
Nespokojenost s protahováním sněhu.
- Úklid sněhu u autobusových zastávek v Babičkách, stížnosti na to, že se tyto zastávky neuklízí. 
- Úklid sněhu z návse, od chodníků, v Babičkách u autobusových zastávek, u kontejnerů na tříděný
  odpad.
Starostka zajistí úklid sněhu na návsi, na křižovatkách, kolem chodníků pomocí externího
pracovníka. 

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

Usnesení zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schvaluje koncept povodňového plánu a schvaluje doplněnou povodňovou
komisi.
Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce na rok 2010.

Vyvěšeno: 13.1.2010

                                                                                        Kačírková Iva
                                                                                             starosta   

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


