
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 8.3.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 5 - začátek v 18:30 hod.

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

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

                                                  
Hlasování o programu:
Program byl schválen  4  hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: p. Kratochvíl František, Chrpa Vladimír
Schváleno: 4 hlasy ZO.

3/
- Městská část Praha 22 - úhrada neinvestičních nákladů - školní docházka za období
  září - prosinec 2009.
č.j. 70/2010 - Odbor životního prostředí Říčany - kolaudační rozhodnutí.
č.j. 72/2010 - Stavební úřad Říčany - souhlas s umístěním stavby - kan.přípojka č.p. 139.
č.j. 73/2010 - Stavební úřad Říčany - souhlas s umístěním stavby - kanalizační přípojka.
č.j. 74/2010 - Stavební úřad Říčany - souhlas s umístěním kanalizační přípojky.
č.j. 75/2010 - Stavební úřad Říčany - souhlas s umístěním kanalizační přípojky.
č.j. 76/2010 - Stavební úřad Říčany - souhlas s umístěním kanalizační přípojky.
č.j. 78/2010 - Stavební úřad Říčany - souhlas s umístěním kanalizační přípojky.
č.j. 83/2010 - Žádost o pokácení stromů - doplnit počet stromů - zajistí starostka.
- Obecní úřad Mukařov - Projednání návrhu územního plánu obce Mukařov.
č.j. 81/2010 - Stavební úřad Říčany - souhlas s umístěním kanalizační přípojky.
- Obecní úřad Doubek - pozvání na veřejné projednávání změny č.4 Územního plánu obce Doubek
č.j. 84/2010 - Žádost o výměnu oken - okna dřevěná - výměna za plastová, stejný rozměr a vzhled.
č.j. 85/2010 - Obecní úřad Mukařov - vyúčtování neinvestičních nákladů - ZŠ Mukařov
                       období 7 – 12/2009.
č.j. 86/2010 - Žádost o příspěvek na akci Veselá Babická náves - vzhledem k tomu, že v současné 
                       době má obec menší příjmy byl navržen příspěvek menší než v roce 2009.
                       V roce 2009 byl příspěvek od obce na tuto akci ve výši 20 000 Kč.
                       Návrh příspěvku na rok 2010 je 15 000 Kč.
                       Hlasování: výše příspěvku schválena 4 hlasy ZO.                                  
č.j. 87/2010 - Zápis z Občanského sdružení Babický drak - ZO bere na vědomí.
č.j. 88/2010 - Žádost o vyjádření ke změně stavby - Zastupitelstvo souhlasí se změnou stavby.
č.j. 90/2010 - Žádost o posouzení dělení pozemku č.p.84/2 a 84/15-zastupitelstvo zatím nerozhodlo



4/
- Revize komínů v budově č.p. 76.
- Proplacení 2 faktur za el. energie v č.p. 76.
- Odbahnění rybníčku v Babičkách.
- Vzhledem k tomu, že p.Rathouský není přítomen bude projednáno na příštím zasedání.

5/
- Umyvadlo a WC v hasičském domě bylo řádně vyčištěno a není důvod je tedy měnit.
- Úklid nepotřebných věcí v kuchyňce has. domu - provedeno.
- Strop v zasedací místnosti has. domu - opraveno.
- Nástěnka - objednána.

- Nájemní smlouva TJ Sokol Babice a Obec Babice:
  Starostka předložila ZO návrh výše uvedené nájemní smlouvy. Návrh na úpravu nájemní smlouvy
  vychází jednak z toho, že zastoupení TJ Sokola Babice v současné době neodpovídá  
  skutečnosti, dále je třeba uvést do pořádku majetkoprávní vztahy a upřesnit práva a povinnosti
  smluvních stran. Nájemní smlouva zatím je ještě upravována.

- Záměr obce - pronajmout nebytové prostory v hasičském domě - hlasování - schváleno 4 hlasy.
- Starostka seznámila ZO s možností objednání panoramatických snímků obce.
  Cena jednoho snímku je 1500 Kč. Schváleno objednání dvou panoramatických snímků obce.

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné připomínky ani dotazy bylo zasedání v 19 hodin 30
minut skončeno.

Usnesení ZO:
Zastupitelstvo obce schvaluje fin. příspěvek na akci Veselá Babická náves ve výši 15 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce pronajmout nebytové prostory v hasičském domě.
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání dvou panoramatických snímků obce.

Vyvěšeno: 10.3.2010

                                                                                        Kačírková Iva
                                                                                       starosta   

Ověřovatelé zasedání: p. Kratochvíl František, p. Chrpa Vladimír.


