
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 22.3.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 6 - začátek v 18:30 hod.

Přítomni: Kačírková Iva, Hušová Hana, Kratochvíl František, Rathouský Pavel, Haluza Karel
Host: pí. V. Šťastná - účetní obce                 

Omluven: Jež Miroslav

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

                        5/ Rozpočet
6/ Různé 

                                                  
Hlasování o programu:
Program byl schválen  6   hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: pí. Hušová Hana, p. Haluza Karel
Schváleno: 6 hlasy ZO.

3/
č.j.   98/2010 - Stavební úřad Říčany - Stavební povolení RD.
č.j.   99/2010 - Stavební úřad Říčany - rozhodnutí o umístění stavby ČOV.
č.j. 100/2010 - Stavební úřad Říčany - Územní souhlas - přestavba a přístavba. 
č.j. 101/2010 - Volby do zastupitelstev obcí – informace.
č.j. 106/2010 - Žádost o povolení vrtu tepelné čerpadlo k RD - po projednání nejsou námitky pro 
                         povolení vrtu na tepelné čerpadlo.
č.j. 112/2010 - Stavební úřad Říčany - stavební povolení RD.
č.j. 109/2010 - Stavební úřad Říčany - stavební povolení RD.
č.j. 110/2010 - Stavební úřad Říčany - kolaudační souhlas VO.
č.j. 108/2010 - Žádost o vyjádření k výstavbě RD na p.č. 90/4,91/3,4,93/3 - studie
                         tyto pozemky jsou v územním plánu obce Babice určeny k výstavbě RD
                         po projednání zastupitelstvo obce schvaluje předloženou studii na výstavbu RD na
                         výše uvedených pozemcích. Před odesláním zprávy o schválení ještě starostka 
                         požádá o doplnění údajů - komunikace, VO, atd.                   
č.j. 114/2010 - Tesla odd. Technologie - nabídka na projekt výstavby fotovoltaických elektráren.
č.j. 113/2010 - Cenová nabídka na výsadbu alejových stromů - bude vysazeno celkem 6 stromů, 
                         tyto stromy budou vysazeny za stromy, které byly pokáceny při výstavbě 
                         komunikace ke hřišti. Hlasování: nabídka schválena 6 hlasy ZO.
 

                         



4/
- Revize komínů v budově č.p. 76 - zatím nepředána.
- Proplacení 3 faktur za el.energii č.p. 76 - neproplaceno.
- Odbahnění rybníčku v Babičkách - zatím neprovedeno - rybníček je plný vody.
- Nájemní smlouva mezi Obcí a TJ Sokol Babice - zatím není ukončena je v jednání.

5/ 
Rozpočet na rok 2010.
Předseda fin.výboru předložil ZO rozpočet obce na rok 2010. K projednání rozpočtu se dostavila i
účetní obce. Rozpočet byl zpracován dle plánu práce obce na rok 2010 a dále se vycházelo z údajů
roku 2009. Rozpočet bude dle potřeby upravován průběžně během roku.
Předložený rozpočet je vyrovnaný. K rozpočtu nebyly žádné zásadní připomínky.

6/
- Dělení pozemku č.p. 84/2 a 84/15.
  Starostka projednala návrh dělení pozemku předloženého p. M.Marešem ještě s p. Heřmanským. 
  ZO dle předloženého návrhu schválilo variantu č.2. Ve věci dělení výše uvedeného pozemku ZO 
  rozhodlo a schválilo následující postup:
  - schválena varianta č.2, s tím, že komunikace k p.č. 84/157,158 bude prodloužena až na konec 
     p.č. 84/159
  - zrušená část komunikace bude prodána investorovi za cenu 200 Kč za m2.
  - příspěvek obci na vybudování infrastruktury a na zhoršení živ. prostředí ve výši 330 000 Kč.

- Dále byla obci předložena varianta budoucí dopravní obslužnosti pro pozemky p.č. 84/181,84/7,
  84/8,84/9,307/1,314/20.
  Starostka navrhla zastupitelstvu obce, aby pro tuto lokalitu zadala obec odbornému projektantovi
  studii dopravní obslužnosti, dle které by se do budoucna řešila dopravní obslužnost výše uvedené
  lokality.
  Hlasování: 6 hlasů ZO schválilo zadání vypracování dop.obslužnosti na výše uvedené pozemky.

- Občanské sdružení Babický drak - rozpis akcí na pronájem zasedací místnosti v hasičském domě
  až do dubna - schváleno.

- Nepořádek na návsi před obecním úřadem – Skateboard. 
  Starostka seznámila ZO s tím, že jednala se zástupkyní MAS o možnosti výstavby U rampy pro   
  tento sport. Bylo by to možné a obec by mohla požádat o dotaci s tím, že budou do projektu   
  zapojené děti.

- Projednávání názvů dalších ulic, které budou v tomto roce označeny. Tento návrh bude znova 
  projednán na příštím zasedání.

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



Usnesení ZO:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na výsadbu stromů v aleji v ulici Ke Hřišti.
Zastupitelstvo obce schvaluje dělení pozemku p.č. 84/2 a 84/15 dle varianty č.2 a za podmínek
uvedených v bodě 6.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání studie dopravní obslužnosti pro pozemky p.č.  84/181,84/7,
84/8,84/9,307/1,314/20.
 

Vyvěšeno: 26.3.2010

                                                                                        Kačírková Iva
                                                                                             starosta   

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


