Sponzorství

Listopad 2009

Za podporu bychom rádi opět poděkovali našim sponzorům!

Mlékárna
Olešnice

Podpořte svým nákupem tradičního výrobce mléčných
výrobků !
516 528 511
Info@mleko.cz, www.mleko.cz

Výroba, prodej a servis vah a vážících systémů

LevneVahy.cz

Lukáš Čechlovský
605 970 740
obchod@levnevahy.cz, www.levnevahy.cz

Úvodní slovo
Naši obec zasypal sníh a ponořila se do zimní atmosféry. I v tomto čase vám

SDP Švéda

Tesařské, klempířské, pokrývačské, zednické a

však přinášíme další číslo Babického zpravodaje a těšíme se na pozitivní

natěračské práce

reakce.

Křtiny 208, 679 05

Klíčovou zprávou v tomto vydání je určitě dodání zápisů zastupitelstva obce,

516 439 306

jak již bylo avizováno v minulém čísle zpravodaje. O otiskování těchto zápisů

SDPSveda@quick.cz

naši redakci žádalo více občanů, takže jsme rádi, že můžeme tomuto
požadavku

vyhovět.

Budeme

zde

publikovat vše,

co se

projedná na

pravidelných jednáních zastupitelstva a budeme tak přispívat k jednotné
informovanosti všech občanů obce. Samozřejmostí je zde také možnost
zúčastnit se osobně veřejných jednání zastupitelstva.
Ing. Tomáš Vašíček,
Redakce

Zprávy z radnice
Svoz odpadu
V nejbližší době bude komunální odpad odvážen v úterý 10.11., 24.11. a 8.12.
Další žádosti o sponzorství a inzerci je možné posílat na adresu Redakční rady.
E.ON
E.ON vydává upozornění vlastníkům pozemků na ořez a odstranění dřevin
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy. Pokud vlastníci
či uživatelé pozemků neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin, jak jim ukládá

Redakční rada - ing.Tomáš Vašíček, Petr Sax, Obecní úřad
zpravodaj.babice@seznam.cz
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zákon, zaměstnanci E.ON Česká republika vstoupí na dotčené pozemky a

Radost nám však dělají naši nejmenší, kteří pod novým vedením získali v 10

provedou nezbytné zásahy.

zápasech 24 bodů. Po podzimní části se tak vyhřívají na prvním místě tabulky!

Dětský lékař

Bohužel vzhledem k demografickému vývoji a nezájmu dětí o sport je

Zdravotnická dokumentace dětí bývalé dětské lékařky MUDr. Tomášové je nyní

dlouhodobým problémem dostatečný počet dětí. Na dobře fungující mužstvo

ve správě Krajského úřadu a je nutno si ji vyzvednout. Pokud máte zájem

je zapotřebí minimálně 15 dětí včetně aktivního zapojení rodičů do organizace,

zaregistrovat své děti u nové dětské lékařky MUDr. Otevřelové v Bílovicích nad

tréninků, cest na zápasy, atd. Proto opět touto cestou prosíme všechny rodiče,

Svitavou, učiňte to prosím co nejdříve. Teprve po zaregistrování je nová

aby se aktivně zapojili do sportovního dění. Pokud máte doma kluky ročníku

lékařka oprávněna dokumentaci dítěte za vás na Krajském úřadě převzít.

1995–2003, přiveďte je na hřiště (resp. v zimě do tělocvičny Sokola) na

Pokud se u nové lékařky přihlásí dostatečný počet dětí z Babic nad Svitavou,

trénink. Každý nemusí být zrovna Ronaldo, ale důležitá je chuť k pohybu.

bude možné v naší obci opět obnovit ordinační hodiny.

Tabulky po podzimní části:

Ordinační hodiny Bílovice nad Svitavou:
PO

07.30-12.00

ÚT

14.00-17.00

ST

08.00-13.00

ČT

07.30-09.45

PÁ

08.00-12.00

A mužstvo

Kontakt: 545228157, 545217843
Plesová sezóna 2009
Dále přinášíme rozpis plesové sezóny, na kterou se již teď můžeme těšit ☺
16.1.2010

-

Sportovní ples

30.1.2010

-

Hasičský ples

13.2.2010

-

Ples ODS

27.2.2010

-

Šibřinky

B mužstvo

Zápis z jednání zastupitelstva (2009 leden – červen)

Zastupitelstvo dne 2. ledna 2009
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opravu rozhlasu dle závad
zjištěných

pravidelnou

roční

revizí

rozhlasového

zařízení.

Zastupitelstvo na základě žádosti občanů schválilo rozšíření rozhlasu

Žáci

do nové výstavby Stádla a Mordovny.
2. Zastupitelstvo

projednalo

a

schválilo

opravu

nekvalitního

a

nebezpečného chodníku u základní školy v obci. Zahájení prací
březen, duben.
-2-
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3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výstavbu nového vodovodního

Organizace a spolky
Hasiči

řadu v úseku Kabelka Richter. Jedná se o nahrazení 40 let starého

6.10.2009, ZÁSAH - požár

rozvodu z ocelového potrubí ve vlastnictví družstva.

•

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku

požár výrobní techniky v areálu Adastu – Adamov ul. Mírová

1/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2003 o místním

8.10.2009, ZÁSAH – požár
•
•

požár travnatého porostu podél komunikace asi 2km za obcí Babice ve

poplatku za provoz systému a odstraňování komunálních odpadů.

směru na Křtiny

Částka 380 Kč za občana.
5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.

uhašeno vysokotlakým proudem

2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o místním

10.10.2009, Hospodářské práce
•
•

poplatku za provoz systému a odstraňování odpadů.

brigáda členů SDH

6. Zastupitelstvo projednávalo stížnost na nadměrné obtěžování kouřem

úklid vnitřních prostor hasičské zbrojnice, oklepání staré omítky na

od sousedů. Stěžovatelé předali dopis a několik svědeckých výpovědí s

čelní straně hasičské zbrojnice, přípravné práce pro zedníky

podpisem svědků. Ze strany obce bylo do této doby učiněno několik

11.10.2009, ZÁSAH - požár
•

kroků, a to jak písemně, tak osobně domluvou. Zastupitelstvo má

požár osobního automobilu v obci Kanice

snahu situaci řešit, i když řešení tohoto problému není jednoduché.
V měsíci říjnu, jednotka dále plnila tyto úkoly:
•

kondiční jízdy strojníků a řidičů se zásahovou technikou

•

praktický výcvik pilařů

•

úspěšné absolvování strojnického kurzu

zasedání návrh na úhradu podílu na úrocích z úvěru na základě

•

porada a školení velitelů obvodu na stanici HZS v Pozořicích

Smlouvy o úvěru č. 3196/08/LCD, sjednané s Českou spořitelnou dne

•

školení zásahové jednotky dle plánu odborné přípravy

16.12.2008 a na případných dalších vzniklých nákladech stavby

Zastupitelstvo dne 6. února 2009
1. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo na svém veřejném

Cyklostezka Brno Obřany – Bílovice nad Svitavou. Dále zastupitelstvo
TJ Sokol Babice, Fotbal

obce projednalo na tomto svém zasedání návrh zajištění záruky za

Babický fotbal má za sebou po patnácti letech podzimní sezónu v okresním

případné vícenáklady související se stavbou Cyklostezka Brno Obřany –

přeboru Brno-Venkov.

Bílovice nad Svitavou tak, aby stavba mohla být dokončena řádně a

Naše A mužstvo po úvodní lekci z produktivity od Zastávky má po třinácti

včas v souladu s Úvěrovou smlouvou č. 3196/08/LCD ze dne

zápasech celkem 19 bodů. To je pouze o jeden bod méně oproti cíli, který

16.12.2008.
2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr zavést v obci místní

jsme si předsevzali. Vrcholem podzimní sezóny bylo derby s Ochozí, která je

pracoviště CZECH POINT a využít dotace 90 000 Kč od EU.

lídrem tabulky. Utkání vidělo více než 300 diváků ze širokého okolí (včetně
starosty obce Ochoz) a určitě se nenudili. Jednalo se o bojovný a kvalitní

3. Zastupitelstvo projednalo montáž a umístění otočné kamery na střechu

zápas, jež skončil remízou 1:1. Takovéto události jsou sportovním svátkem a

školy s patřičným odkazem na www stránkách obce. Padlo několik

jasně ukazují, že fotbal v Babicích není minoritní aktivitou pro pár fotbalistů.

připomínek s ohledem na kvalitu kamer a její zimní provoz. Bude

Naše B mužstvo začalo (po skvělé jarní části na domácím hřišti, kde nepoznali

připravena cenová nabídka. Zastupitelstvo nepovažuje investici za
vhodnou.

porážku) podzimní sezónu nemastně neslaně. Navíc se chovali jako Jánošík -

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek pro ZO

bohatým body brali a chudým rozdávali. Dokázali tak sebrat body mužstvům z

Českého svazu včelařů ve výši 2 000,- Kč.

čelních míst tabulky, ale vzápětí prohrát s průměrnými mančafty. Podzim
nakonec zakončili se solidními 18 body.
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5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek pro Svaz

nesouhlasí s výstavbou dle dodané projektové dokumentace. Stavba

postižených civilizačními chorobami ČR (klub důchodců) ve výši 8

svou povahou nezapadá do okolní zástavby.

000,- Kč.

11. Zastupitelstvo obce projednalo žádost žadatele ze dne 5.6.2009 o

6. V diskusi zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek

odprodej části pozemku p.č. 160/5 v k.ú. Babice nad Svitavou.

Občanskému sdružení Babyka uznatelný do výše 20 000,- Kč. Peníze

Zastupitelstvo provede šetření na místě.

budou poskytovány průběžně a vždy na konkrétní akci. Poskytnutí

12. V diskusi projednáno

financí bude průběžně schvalovat starosta obce.

•

pořádání pořadu Pletky paní operetky

7. V diskusi zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek na

•

beseda s moderátorkou rozhlasu paní Duchkovou

údržbu fotbalového hřiště uznatelný do výše 100 000,- Kč. Finanční

•

nová okna v požární zbrojnici

přesně

•

nová boční stěna u garáže na traktor za školou

definovanou činnost. Dále bylo dohodnuto prověřit možnost uzavření

•

nová omítka na garáži za obecním úřadem

prostředky

budou

poskytovány

průběžně

a

vždy

na

smluvního vztahu s firmou Eurogreen na dva roky. Přítomným byla

•

zakoupeno osobní auto Favorit z důvodu zadření motoru Š 120

poskytnuta informace od zahradníka Kopřivy, poradce Receptáře. Pan

•

informace o prodeji hodinového stroje ve věži kostela

Kopřiva je realizátor fotbalových ploch.

•

nové stanoviště kontejnerů Stádla

8. V diskusi zastupitelstvo projednalo žádost o objasnění a řešení
napojení na kanalizaci domu č.p.215. Napojení kanalizace nemovitosti

Společenská kronika

je řešeno v projektové dokumentaci tlakovou kanalizací. Dešťové vody

Blahopřejeme rodičům k narození miminka a přejeme hodně radosti a

si musí majitelka objektu řešit sama a v budoucnu připravujeme

krásných chvilek při výchově:

vsazení dešťové mříže do komunikace pod křižovatku.

JMÉNO

Č.P.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo tisk 400 ks stolních kalendářů

Obenrauchová Gita

193

obce na rok 2010 od firmy Lpress, Křtiny. Kalendáře budou rozdány

Vojáčková Kateřina

270

zdarma do každé rodiny.
10. V diskusi projednáno

K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme našim spoluobčanům:

•

provedení oprav venkovního osvětlení

•

JMÉNO

VĚK

Č.P.

informace o pokračování prací v kadeřnictví

•

Blažíková Zdeňka

60

50

provedeny geodetické práce jako podklad projektové dokumentace

Sehnal Zdeňek

60

33

Stádla stará část
•

Jahoda Josef

60

144

informace k článkům v novinách Kaplický a základní škola

•

Peťovská Antonie

65

229

informace k plesu hasičů vystoupení Capoeira a Taekwondo

Martykán Josef

65

234

Capilová Věra

70

166

Erbenová Božena

80

207

Zastupitelstvo dne 6. března 2009
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost florbalistů o
příspěvek ve výši 20.000 Kč. Celkový předpokládaný rozpočet je cca

Věnujme vzpomínku našemu zemřelému spoluobčanu:

53.000 Kč.

JMÉNO

VĚK

Sedláčková Libuše

nedožitých 75

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost basketbalistů o
příspěvek ve výši 20.000 Kč. Náklady oddílu bez družstva dětí 108.500
Kč. Jedná se o první příspěvek od obce za dobu existence oddílu.
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•

kolaudaci Alexandrovky

3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost fotbalistů o příspěvek na
údržbu variantně na 1 rok a na 2 roky. Cenový rozdíl je z pohledu

Zastupitelstvo dne 5. června 2009

zastupitelstva

1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravu rozpočtu obce k 5.

nízký

a

nepokrývá

riziko

spojené

se

závaznou

objednávkou na 2 roky. Zastupitelstvo schválilo objednání údržby na

6. 2009 dle znění v příloze.

jeden rok.

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy č. 4108067/02 EON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v obecní

2008.

komunikaci (zeleném pásu) na pozemku parc.č. 36/2, 36/4, 36/5 v

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí účelové dotace z

katastru obce Babice nad Svitavou.

rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 v rámci Programu rozvoje
venkova. Rekonstrukce střechy požární zbrojnice – dokončení ve výši

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 1 ke Zřizovací listině

200.000 Kč.

Školské rady ze dne 4.11.2005 příspěvkové organizace obce Babice

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o poskytnutí dotace na Babicko-

nad Svitavou Základní školy Babice nad Svitavou dle znění v příloze.

Komínský farní tábor č.j. 249/2009 a schválilo poskytnutí dotace pro

Počet členů rady zůstává nezměněn.

cca 10 dětí z Babic nad Svitavou. Využití na částečné pokrytí nákladů s

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo účast na srazu obcí dne 20. -

pronájmem tábořiště, předpokládaný rozpočet tábora je 39 000 Kč při

21.6. v Kelči a schválilo výrobu reklamních předmětů v obvyklém

předpokládaných příjmech 31 000 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s

rozsahu.

poskytnutím dotace ve výši 6.000 Kč.

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhotovení smaltovaných tabulí

5. Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j. 239/2009 ze dne 26. 5.

na obecní budovy v celkové ceně cca 12.000 Kč plus DPH.

2009 o změnu územního plánu p.č. 673/4. Zastupitelstvo žádost

8. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek auditu, který nenašel žádná

zamítá, není v souladu se záměrem obce nerozšiřovat zastavěnou

pochybení. Zastupitelstvo schválilo zápis o výsledku inventarizace za
rok 2008.

plochu, dokud nebudou využity stávající proluky a stavební místa v
obci.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo provedení opravy fasády na

6. Zastupitelstvo obce schválilo Záměr o prodeji č. 02/2009. Prodej

budově klubu důchodců. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo

pozemku p.č. 983/149 o výměře 6 m2 -pozemek pod trafostanicí

provedení poptávky pro vyhotovení dokumentace pro zhotovení půdní
vestavby včetně rozpočtu.

Stádla za cenu 137 Kč/m² stanovenou znaleckým posudkem.
7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost žadatele č.j. 204/2009 o

10. Zastupitelstvo projednalo Žádost č. j. 77/2009 ze dne 13. 2. 2009 o

Svitavou.

zajištění průjezdnosti cesty k domu č. p. 326 formou pravidelného

Zastupitelstvo žádost zamítá z důvodu umístění inženýrských sítí v

shrnování sněhu a zajištění posypu. Obec zajistí zaštěrkování

pozemku.

komunikace. Zastupitelstvo provede šetření na místě.

odprodej

pozemku

p.č.

463/1

v

k.ú.

Babice

nad

8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost, kterou požádá obec Babice nad

11. V diskusi projednáno

Svitavou o převedení části autobusové točny pozemku p.č. 300/9 ze

•

žádost o stavební povolení pro fotbalové kabiny a vyřizujeme stavební

•

stavební povolení na stavbu nové požární zbrojnice

Sokola na obec Babice nad Svitavou.

povolení pro opravu kabin

9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
revolvingovém

úvěru

registrační

číslo

7490006200437

ze

dne

17.10.2006 pro Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko.
10. Zastupitelstvo obce projednalo žádost investora k výstavbě RD na

•

komunikace Stádla – zajištění minimálních poloměrů u křižovatek

•

kanalizace u domu č.p. 215 - podána žádost o vyjasnění a časové
určení výstavby kanalizace v dané ulici

pozemku p.č. 687/1 dle přiložené dokumentace. Zastupitelstvo
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o

zastupitelstvo doporučilo technicky vyřešit odkanalizování

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr 01/2009 o prodeji T 148.

(splaškové) celé nemovitosti tlakovou kanalizací - spádovou

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo provedení akce rekonstrukce

kanalizaci obec nemůže technicky, organizačně ani finančně
o

Bitvy o Babice pořádané dne 9. května.

zajistit

8. V diskusi informace

dešťová kanalizace – dešťové vody z vlastní nemovitosti musí

•

fasáda klubu důchodců a přejmenování na Klub dobré pohody

řešit každá nemovitost samostatně. Dešťová voda z obecní

•

chodník škola – vícepráce na ucpané a propadlé dešťové kanalizaci

komunikace – dešťová kanalizace v místě neexistuje, nelze

•

projednání dětské doktorky

tudíž odvést do dešťové kanalizace. Počítá se s vybudováním

•

beseda s ředitelem ZOO Brno

odvodňovacího kanálu pod vrcholem přípojky, tak aby se

•

přijetí druhého zaměstnance na obec

největší množství vody odvedlo z komunikace ještě nad

•

informace o přeplatku za energie E.ON a posouzení možnosti dodávek

domem č.p. 215

energie ČEZ
•

informace z průběhu stavby cyklostezky Brno – Obřany a Ochoz – Hády

Zastupitelstvo dne 3. dubna 2009
1. Zastupitelstvo

obce

projednalo

a

schválilo

žádost

fotbalistů

o

Zastupitelstvo dne 30. dubna 2009

příspěvek na údržbu hřiště firmou EuroGreen na 2 roky. Dále fotbalisti

1. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo a schválilo úpravu

do 30. 5.2010 předloží nabídky minimálně 5 dalších dodavatelů pro

rozpočtu ke dni 30.4.2009.

srovnání a eventuálně výběr jiného dodavatele na další období.

2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j. 169/2009 o příspěvek na

Zároveň se tímto ruší usnesení z posledního zasedání na základě

farní dětský tábor a požaduje další doplňující informace.

změn podmínek firmou EuroGreen.

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej vozidla Tatra 148 –

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravu rozpočtu obce k

požární vozidlo jedinému zájemci (Miloš Večeřa) – obchodní činnost,

31.3.2009 dle znění v příloze.

Stanoviště 75, 664 84 Zastávka u Brna za dohodnutou cenu 100 000,-

3. Zastupitelstvo obce projednalo výsledek hospodaření školy, které

Kč.

skončilo přebytkem 4.000 Kč, a navrhuje převést přebytek do

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem konkursu na pracovní místo

rezervního fondu.

ředitele příspěvkové organizace.

4. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb., o

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí nadačního

obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením §

příspěvku č. OH 71/09, Nadace ČEZ, 130 00 Praha 3 ve výši

166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

1.000.000,- Kč.

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo vytvoření virtuální prohlídky obce.

platném znění, vyhlašuje konkurs na obsazení místa ředitele/ředitelky

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí

Základní a mateřské školy, Babice nad Svitavou 139, 664 01 s

na zřízení věcného břemene sítě nn Stádla pro E.ON Distribuce a.s.

předpokládaným nástupem 1. července 2009.
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8. V diskusi zastupitelstvo projednalo

5. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce požádat Krajský úřad,

•

stížnost na dětskou lékařku

Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za

•

stížnost na komunikace

členy konkursní komise, dále požádá ředitele jiné základní školy a

•

kuchyňský robot školka

vyzve statutárního zástupce Základní školy Babice nad Svitavou, aby

•

objemný odpad

zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků a doložil

•

operetní zábavný pořad

ji zápisem o volbě.

•

bitvu o Babice 9.5.2009

www.babice-nad-svitavou.cz

2009/11
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