Sponzorství

Únor 2010

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

Úvodní slovo

obchod@levnevahy.cz, www.levnevahy.cz

Máme zde další zimní měsíc, který se v obci ponese především v duchu plesů a
příprav na další rozvoj obce, jakmile to jen počasí dovolí.

Rád bych vás

informoval, že také naše redakce bude chtít pomáhat v rozvoji obce. Určitě

SDP Švéda

Tesařské, klempířské,
klempířské, pokrývačské, zednické a

budeme využívat našeho Babického zpravodaje, ale také i jiné formy pomoci.

natěračské práce

Jakmile budeme mít připraveny nějaké projekty, jak společně obci pomoci, ihned

Křtiny 208, 679 05

vás budeme informovat. Samozřejmě pokud máte nějaké náměty, na co se co

516 439 306

nejdříve zaměřit, neváhejte nás oslovit přes kontakty uvedené na konci

SDPSveda@quick.cz

zpravodaje.
Zároveň v tomto čísle zpravodaje reagujeme na požadavek, který nám dorazil.

Další žádosti o sponzorství a inzerci je možné posílat na adresu Redakční rady.

Týkal se možnosti udělat ve zpravodaji krátkou sekci, kde by bylo možné prodat
nebo darovat různé věci. Vyzkoušíme tuto sekci, a pokud bude využívána,
příležitostně ji vystavíme.

Ing. Tomáš Vašíček,
Redakce

Zprávy z radnice
Svoz odpadu
V nejbližší době bude komunální odpad odvážen v úterý 16.2., 2.3. a 16.3.

Redakce:

ing. Tomáš Vašíček, Mgr. Dana Skaláková, Petr Sax

Distribuce:

Obecní úřad

E-mail:

zpravodaj.babice@seznam.cz

Telefon:

739 534 720
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Rozpis termínů jednání zastupitelstva obce

zpracování odborného posudku úspory energií a následně také 30 až 70% dotaci

Tímto bychom chtěli pozvat všechny občany na veřejná jednání zastupitelstva

na samotné stavební práce. Jediným předpokladem získání dotace je dodržení

obce, která se budou v roce 2010 konat v následujících termínech:

všech formálních pravidel.

15. ledna 2010

(pátek 19.00)

Pokud máte zájem se o tomto dotačním programu dozvědět víc, zavolejte na

5. února 2010

(pátek 19.00)

bezplatnou telefonní linku společnosti RENARDS dotační s.r.o. a my Vás tímto

5. března 2010

(pátek 19.00)

dotačním programem provedeme od prvotní konzultace až do vyplacení dotace na

2. dubna 2010

(pátek 19.00)

Váš účet. Zdarma posoudíme Váš záměr jak po administrativní, tak po technické

7. května 2010

(pátek 19.00)

stránce, vyčíslíme výši případné dotace a úspor energií a nabídneme naši službu

4. června 2010

(pátek 19.00)

„dotace na klíč“. Bezplatně tak získáte dostatek informací proto, abyste sami

2. července 2010

(pátek 19.00)

zvážili, zda se právě Vám dotace z programu Zelená úsporám vyplatí.

3. září 2010

(pátek 19.00)

Bezplatná linka Zelená úspora

1. října 2010

(pátek 19.00)

800 400 224

Bazar
Ukončení osvobození nových RD od daně

Pokud budete mít zájem o některou z níže uvedených věcí, neváhejte nás oslovit

Finanční úřad Brno-venkov připomíná všem občanům, že od 1.1.2010 došlo

pomocí kontaktů uvedených na konci zpravodaje.

k ukončení osvobození od daně u nových staveb obytných domů a bytů v nových
stavbách obytných domů od 1.1.2010.

Použitý elektrický 2-plotýnkový vařič

Zápis z jednání zastupitelstva (29
(29.1
29.12
.12.2009)
1. Schválení rozpočtu na rok 2010
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet na rok 2010. Znění v příloze.

-

200Kč

Nový elektrický teplomet s regulací do 1500W

-

300Kč

Nové balíky papírů do tiskárny (500 listů/balík)

-

50Kč/balík

Nové bílé obkladačky s rozměrem 15x15cm

-

50Kč/m2

Staré hrnky/talíře/skleničky/příbory

-

zdarma

2. Schválení úpravy rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu.
3. Žádost o finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje příspěvek 8.000,- Kč na činnost Svazu
postižených civilizačními chorobami základní organizace Babice nad Svitavou o.s.
4. Odkoupení kanalizace
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje odkoupení vybudované gravitační
kanalizace délky 28 m v obecní komunikaci p.č. 126/2 v k.ú. Babice nad Svitavou.
Obec Babice nad Svitavou uhradí polovinu nákladů ceny díla, a to 100 000,- Kč na
účet investora.
Zastupitelstvo převzalo potvrzení o budoucím převodu vybudovaného díla od
investorů Ondráčková, Ševčík, Dvořáček.
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5. Diskuse

Obecné informace

•

Kam s poštou?

Rozšíření veřejného osvětlení na Stádlech

Obec se v poslední době postupně rozrůstá, a proto není na škodu si zopakovat
několik základních informací týkajících se bezproblémového roznášení pošty.

Zápis z jednání zastupitelstva
zastupitelstva (15.1.2010)
1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se ruší obecně závazná

Každý nový obyvatel by měl na poštovním středisku v obci nebo na poště

vyhláška č. 1/2009

v Bílovicích nad Svitavou nahlásit své číslo popisné. Tímto postupem předejdeme
případným komplikacím při doručování pošty do nových rodinných domků. Dům

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010,

má mít také na viditelném místě:

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2009, PDO o místním poplatku za

•

číslo popisné (ze zákona)

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

•

poštovní schránku (umístěna co nejblíže doručovací pochůzce)

komunálních odpadů.

Poštovní schránka je také jedním velkým tématem. Na trhu máme velký výběr
2. Obecně závazná vyhláška 2/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.

poštovních schránek, které ochrání zásilku před zcizením nebo poškozením. Při

2/2003

výběru nové schránky je dobré brát také zřetel na objemné katalogy a letáky.
I přes širokou nabídku vyhovujících schránek se stále u domků objevují schránky

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2010,

ze zbytku odpadní roury, PET láhve nebo (v tom nejhorším případě) odříznutého

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2003. Sazba poplatku za svoz domovních

patníku, který teď někde chybí. Pokud budete mít dotazy nebo požadavky,

odpadů pro rok 2010 je 400,- Kč za osobu.

neváhejte se obrátit na stanoviště doručovatele Babice nad Svitavou:
Adresa:

Babice nad Svitavou 83

Telefon:

545 237 113

3. Žádost o dotaci na zvyšování energetických úspor v budově občanské
vybavenosti ZŠ Babice nad Svitavou
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje žádost o dotaci na zvyšování

Otevírací doba pondělí – pátek, 8.00 - 8.30

energetických úspor v budově občanské vybavenosti ZŠ na p.č. 505/1 v obci

10.30 - 11.00

Babice nad Svitavou financovaný z operačního programu životního prostředí,
Prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie. Výměna oken a zateplení
budovy ZŠ. Zastupitelstvo schvaluje:

Zelená úsporám – dotace na rekonstrukci Vašeho domu

•

Smlouva o dílo č. 002/2010 na zhotovení energetického auditu. Zhotovitel

•

Smlouva o dílo č. 01/2010 na zhotovení projektové dokumentace –

Ing. Václav Šafařík (35000,- Kč)
Komplexní návrh opatření pro zateplení budovy, Ing. Václav Peloušek
(35000,- Kč)
•

Mandátní smlouva č. SML-Z-M-10-003 pro zpracování žádosti o dotaci k
projektu – Zvyšování energetických úspor v budově občanské vybavenosti
na p.č. 505/1 v obci Babice nad Svitavou

Dotační program Zelená úsporám v současné době proplácí první žádosti o dotaci
4. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou usnesením č. 110 vydává

majitelů rodinných domů, kteří vyměnili okna, zateplili fasádu či instalovali kotel

Opatření obecné povahy

na biomasu, solární panely či tepelné čerpadlo. Pro podpoření zájmu navíc Státní
fond životního prostředí uvolnil také mimořádné prostředky na přípravu žádosti
- v praxi je tak možné získat 100% dotaci na novou projektovou dokumentaci a
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Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou usnesením č. 110 vydává Opatření obecné

Společenská kronika

povahy, kterým jako obec vydává Změnu č. IV ÚPN SÚ Babice nad Svitavou.

Blahopřejeme rodičům k narození miminka a přejeme hodně radosti a krásných

Dokončení projednávané změny ze dne 14.9.2007.

chvilek při výchově:

5. Kupní smlouva na RD č.p. 157 na zřízení stálé expozice výrobků Strojíren
bratří Richterů

JMÉNO

Č.P.

Golíková Klára

162

Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu na RD č.p.157 postavený na
pozemku p.č. 842, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232m2, a pozemku

K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme našim spoluobčanům:

p.č.843 - zahrada o výměře 318m2, vše v k.ú. Babice nad S. Kupní cena

JMÉNO

VĚK

Č.P.

1600000Kč, která může být financována v osmi ročních splátkách. A dále Smlouvu

Dvorský Jiří

60

329

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na užívání části

Černý Stanislav

60

240

nemovitosti. Zastupitelstvo rozhodlo nemovitost pouze prohlédnout a seznámit se

Rotrekl Ota

60

194

s ní.

Moser František

65

222

Krása Viktor

65

104

Černohlávková Dobromila

75

227

6. Veřejné osvětlení na Stádlech
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j. 14/2010 ze dne 12.1.2010 na
vybudování veřejného osvětlení, komunikace a dešťové kanalizace na spodní části

Věnujme vzpomínku našim zemřelým spoluobčanům:

oblasti Stádla. Jedná se o osazení několika sloupů veřejného osvětlení v délce

JMÉNO

VĚK

Č.P.

150m a 50m komunikace. Zastupitelstvo ukládá starostovi vypracování cenové

Kotouč Antonín

84

185

nabídky ve dvou variantách.

Zdražílek Petr

38

337

Rumler Václav

78

257

1) Osazení svítidel VO a propojení zemním kabelem (finální řešení)
2) Osazení svítidel VO a propojení závěsným kabelem (dočasné řešení)
Předmětná lokalita nemá provedeny kabelové rozvody nn a z toho důvodu není
tato ulice osvětlena. (ulička od Hybeše na Stádla). Dále pak starosta předloží

Organizace a spolky
Místní sdružení ODS

cenový návrh vybudování cca 50m finální komunikace. Termín vypracování
nabídek příští zastupitelstvo.

Pozvání na III. reprezentační ples ODS
Pro všechny Babičáky, ale i lidi z blízkého či dalekého okolí jsme letos v rámci již
tradičního plesu ODS připravili nevídanou zábavu. V sobotu 13. února 2010 se v

7. Diskuse
•

sokolovně pod taktovkou osvědčené hudební skupiny Šumichrást Melbohár

Odevzdáno finanční vyúčtování dotace z programu JMK pro oblast
tělovýchovy a sportu

•

rozeběhne večer plný překvapení. Ve 22 hodin se v půlhodinové Magic night show
představí vycházející televizní hvězda Robert Fox. Od 22:30 pak bude pokračovat

Dořešení projektové dokumentace komunikace Stádla. Při naprosté
minimalizaci požadavků ze strany policie a hasičů bude nutno zpětně
vykoupit cca 10 pozemků

hodinovým kouzlením mezi stoly hostů plesu (viz. www.robertfox.cz).

Současně

bude také probíhat Happy Drink Hour s vybraným pitím za poloviční cenu. O
půlnoci začne losování bohaté tomboly. V jednání je dále zajištění cimbálové
muziky od jedné hodiny do pozdních hodin ranních. Nezapomeňte, že již nyní
probíhají rezervace míst na telefonu 723743121. Budeme rádi, když přijmete naše
pozvání a budete se dobře bavit.
Za pořadatele a sponzory - Jan Hodovský
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