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Obec Babice nad Svitavou zlepšila své ratingové hodnocení
o dva stupně na „B+“ – Téměř bez rizika
Nezávislá renomovaná společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření
obce Babice nad Svitavou za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila
obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických
ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Úspěšné finanční
vedení obce potvrzuje i fakt, že i Ratingové hodnocení se meziročně zlepšilo hned o dva
stupně.
Obec Babice nad Svitavou se nachází v okresu Brno-venkov v Jihomoravském kraji a patří do
velikostní kategorie 1 000 - 1 999 obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji
celkem 104 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Babice nad Svitavou dosáhlo pouze
dalších 9.
Babice nad Svitavou mají velmi nízký dluh, který je v přepočtu na obyvatele více než sedmkrát
nižší než dluh ostatních obcí stejné velikostní kategorie. V období let 2014 – 2017 vykazovaly
nadprůměrnou investiční aktivitu spolufinancovanou z investičních fondů EU, později také
z vlastních zdrojů. Přebytku rozpočtu v posledních dvou letech dosahuje zejména díky redukci
výdajů souvisejících s nákupem služeb a ostatními neinvestičními nákupy, které jsou téměř
dvojnásobně nižší než u ostatních obcí stejné velikostní kategorie.

CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Starostovo bilancování
Máme volby do zastupitelstev obcí a tím i volební kampaně. Někdo je bere jako boj, ve kterém
je povoleno vše, co pomůže k volebnímu vítězství. Je jedno, jestli se používají pomluvy, udání
a lži. Věřit bychom měli pouze tomu, co vychází z naší vlastní zkušenosti a co máme potvrzeno
z více stran. Někdy se kandidáti snaží rozdmýchávat emoce a vyostřit situaci k rozdělení
obyvatel na dva nesmiřitelné tábory.Starostování je velice těžké a plné nástrah a překvapení.
Zažijete zklamání, ale i podraz od lidí, které považujete za své přátele. I tady máme několik
jedinců, které načas spojila negativní životní filozofie, kteří se pokusili rozeštvat vesnici
pomluvami a ještě se uchylují k psaní anonymů, udávání a podávání stížností. Naše obec prošla
opakovaně sérií kontrol na podnět občana. Kontrolovalo nás opakovaně Ministerstvo vnitra,
Jihomoravský kraj, Úřad pro hospodářskou soutěž, Policie České republiky - hospodářská
kriminálka. Nikdy se nenašlo žádné pochybení. Na druhou stranu je to určitý motor, který vás
stále posunujedál a musíte být připravení a stále ve střehu. K poslednímu anonymu na údajně
černou stavbu na zahradě starosty a poškozování přírody znečišťujícími látkami s podpisem
„ Přírodě zdar“, mohu uvést následující. Po kontrole stavebním úřadem a Chráněnou krajinnou
oblastí Moravský kras bylo zjištěno, že všechny stavby jsou v souladu s vydaným stavebním
povolením a nehrozí žádné poškozování přírody. Naštěstí, ať už v naší obci, nebo v širším
měřítku, převažuje to dobré nad tím špatným. Žijeme v demokracii a tyto nekalé projevy
chování jsou daní za naši svobodu. Výsledkem všeho je ze všech stran prověřené
hospodaření a nakládání s majetkem obce, včetně obecního úřadu a starosty obce.
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Strana 2

Stávající zastupitelstvo obce (2014 – 2018) se zrodilo z jedné kandidátky. Podrobné
ev b
hodnocení funkčního období zastupitelstva a zaměření se na výsledky práce jednotlivých
zastupitelů ponechám na vás občanech a voličích. Činnost některých zastupitelů aulletinu
členů
výborů lze v průběhu celého funkčního období označit za nevýraznou a ostatní zastupitelé
hovořili až moc a výsledkem bylo nespočet neřešitelných situací. Hlavní prioritou
zastupitelstva byla výstavba chodníků. Za celé čtyři roky se zastupitelstvo při pravidelných
několika hodinových diskusích nedokázalo domluvit na tom, zda vést chodník na levé či pravé
straně komunikace. Přitom stačila jedna věta. Nechme to na odborníka, neboť dál to již
nechci komentovat. Projektant komunikací po nápadech zastupitelů zpravidla prohlásil, že
blbosti malovat nebude. Řízení a správa obce by měla být efektivní a pro obec a její občany
prospěšná. V tomto volebním období jsem byl nemile překvapen přístupem některých kolegů
v zastupitelstvu, kteří z různých subjektivních pohnutek často nepodpořili smysluplné věci,
nekonečně dlouho a opakovaně diskutovali k obecně známým věcem, nebyli schopni se
konstruktivně domluvit a objektivně vnímat argumenty. Někteří se snažili a stále snaží
rozdmýchávat emoce a vyostřit situaci i z neznalosti pravomocí daných zastupitelstvu obce,
radě obce a starostovi obce. Asi se do Babic dostává „velká politika“ a zdravý rozum je
utlačován. Nakonec to pak končí šikanou starosty obce. Myslím si, že tento přístup není
výhodný pro nikoho z občanů a rozvoji obce to opravdu nepomáhá. Věřím že, mnozí z vás
velmi citlivě ve svém okolí vnímají jednání lidí a dokážou sami posoudit, k jakému cíli má
dané jednání vést, zda k vyřešení problému a uklidnění situace, nebo naopak k jejímu
vyostření. Závěrem chci poděkovat těm zastupitelům, kteří přispěli k tomu, aby se nám
v naší obci dobře žilo.

Miroslav Martykán

Pár slov k Babickému zpravodaji
Babický zpravodaj jsem psal s nějakou nepravidelností dlouhých patnáct roků a soustavně tak
informoval občany o nejdůležitějších akcích prováděných ke zlepšení života v naší obci.
Zhruba před rokem vznikla redakční rada a mně byla tvorba zpravodaje odebrána s tím, že
nový zpravodaj bude obsahově lepší. Co se změnilo k lepšímu nevím. Kromě toho, že je jiný
formát, tiskne se v barvě a je podstatně dražší. Ale je to osvědčený návod z vyšší politiky,
neboť jak všichni víme, ovládnutí a manipulace informacemi je prvním krokem k převzetí
moci v rámci volebního boje. A pokud se podíváme na vzájemné vazby zvoleného
šéfredaktora a sestavy kandidátek, je zřejmé, odkud vítr vane. Vychází především články
o škole, která kdysi vydávala vlastní časopis Školáček, máme tam akce Sokola a není tam
mnoho o činnosti obce. Starosta pravidelně dostává přidělený prostor o určitém počtu znaků
– pro představu se jedná asi o polovinu strany A4 a na víc nemá nárok. Přitom starosta obce
má přímo povinnost uloženou zákonem informovat občany. V podstatě zpravodaj jenom
platím z obecního rozpočtu. Ve všech okolních obcích dostal starosta v obecním zpravodaji
dostatečný prostor ke zhodnocení volebního období, pouze v Babicích to bylo považováno za
neetickou volební kampaň. Níže uvádím připravený článek do zpravodaje, který jsem na
základě rozhodnutí redakční rady měl zkrátit o jednu třetinu, abych dodržel stanovený
rozsah. Na základě doporučení redaktora jsem měl vynechat začátek, část uprostřed
a konec. Raději jsem tedy napsal do zpravodaje článek nový a zde máte k dispozici původní
verzi, která se do zpravodaje prostě nevešla. Proč tomu tak je, nevím, neboť se jedná pouze
o stručný výčet prací a dotací, které byly za poslední čtyři roky pod mým vedením obce
získány a vykonány ve prospěch vás všech.
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Co se do zpravodaje nevešlo…
Vážení spoluobčané,
léto pozvolna skončilo, rána jsou chladná a mlhavá. Přišel čas vypálit dobrou slivovici nebo
kalvádos a připravit dřevo na zimu. S tímto začínajícím podzimním časem přichází navíc
předvolební kampaň uchazečů o přízeň voličů a s ní různé reálné a nereálné sliby.
Právě končící volební období 2014 – 2018 mě minimálně utvrzuje v tom, jak ten čas
neúprosně letí. Ve funkci starosty obce jsem dlouhých šestnáct roků a kupodivu zůstávám
Článek
pro každého
stále optimista,
který se snaží necouvat předem, pracovat poctivě, zachovat klid a nelhat.
Využívám tedy této příležitosti k malému bilancování uplynulého období. Za čtyři roky jsme
pokročili opět o něco dál v obecních investicích. Začneme stručným výčtem využitých
dotačních titulů.
ROK 2014: Dotace hasičům JMK 39.800,- Kč, dotace na rekonstrukci sociálního zařízení
školy JMK 200.000,- Kč, dotace na pořízení štěpkovače a kompostérů Ministerstvo životního
prostředí 1.059 340,- Kč, dotace na splaškovou kanalizaci Ministerstvo životního prostředí
3.113 065,- Kč, dotace na zateplení budovy školy Ministerstvo životního prostředí
1.358 179,- Kč.
ROK 2015: Dotace na reflektory v Obecní hospodě JMK 135 000,- Kč, dotace hasičům JMK
100 000,- Kč, dotace na elektronizaci knihovny Ministerstvo pro místní rozvoj 25 000,- Kč,
dotace na kanalizaci JMK 903 000,- Kč, dotace na kanalizaci Ministerstvo životního prostředí
10. 460 958,- Kč.
ROK 2016: Dotace na třízónové hřiště za školkou JMK 250 000,- Kč, dotace hasičům JMK
300 000,- Kč, dotace na rekonstrukci místní komunikace Ministerstvo pro místní rozvoj
602 307,- Kč.
ROK 2017: Dotace na pořízení knihovního nábytku JMK 38 000,- Kč, dotace hasičům JMK
12 609,- Kč, dotace na pořízení malotraktoru Ministerstvo zemědělství 249 999,- Kč, dotace
na altán Státní zemědělský intervenční fond 142 000,- Kč.
ROK 2018: Dotace hasiči JMK 160 000,- Kč, dotace na štěpkovač a nosič kontejnerů
Ministerstvo zemědělství 889 138,- Kč,dotace na vodovodní řad pod školou JMK 800 000,-Kč,
dotace na výsadbu ovocného sadu starých ovocných odrůd Ministerstvo životního prostředí
1. 285 000,- Kč.
Za uvedené období obec získala více než dvacet dva milionu korun z dotací navíc
k obecnímu rozpočtu a za tím stojí spousta času a práce starosty. Obec využívá dotace
v maximální míře s ohledem na smysluplnost, dosažitelnost a ekonomiku nabízených
dotačních titulů. Za celou dobu mého působení na úřadě neměla obec potřebu brát úvěr.
Na uvedené akce byl dostatek finančních prostředků a kromě toho zbývá dostatek financí
na rozjetí dalších akcí pro volební období 2018 – 2022. Závěrem malý výčet práce za toto
volební období: Stavba tlakové kanalizace, prodloužení vodovodního řadu k farmě, úprava
středu obce kolem horní autobusové zastávky, oprava spodní autobusové zastávky, napojení
obecního domu na splaškovou kanalizaci, oprava sociálního zařízení škola, fasáda na Obecní
hospodě - sál, dokončení vodojemu 2x100m3, škola zateplení budovy, kamenný taras na
hřbitově, stavba kolumbária, uvítací tabule, oprava zdí hřbitova, repase PS 16 (historické
hasičské stříkačky), oprava komunikace od horní zastávky směrem na Adamov, opěrná zeď
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sportovní areál, osvětlení a rozvody vody a energie sportovní areál, asfaltování obecních
komunikací – střed obce, dálnice, k vlaku, herní prvky školka, chodníky u Kosů včetně opravy
dešťové kanalizace, oprava osvětlení v obci, nákup hasičského auta, oprava kamenné zdi nad
horní zastávkou, nákup traktoru, oprava pošty, výměna dopravních
značek, oprava schodů, oprava štěrkových komunikací, pokládka dešťové kanalizace a oprava
chodníků ke hřišti, fasáda klubu důchodců, stěhování knihovny, prodloužení kanalizace Stádla,
stavba altánu, montáž laviček, stavba kašny, dokončení omítek na faře a další.

Vážení spoluobčané, velice si vážím Vaší podpory a děkuji za ni. Snažím se zastupovat
všechny v naší obci. Jak bude vypadat nové zastupitelstvo je pouze na Vás, voličích.
Vy rozhodnete!
Miroslav Martykán – starosta obce

Polemika nad volebními programy
Všechny velké a drahé stavby jako jsou vodovody, kanalizace, komunikace, vodojem, včetně
oprav obecního majetku máme za sebou. Když jsem nastupoval na úřad byla obec zadlužená
a ještě se chodilo blátivou cestou s kýblem pro vodu. Je také zřejmé, že většina z nás velmi
rychle zapomíná. Obec nemá dluhy a má dost financí pro další rozvoj. Zřejmě pro některé
výhodná startovací pozice. Musíme se dívat také na to, za kým kdo stojí a jakou mají dotyční
pověst i mimo naši obec. Vede je k tomu snaha poctivě pracovat nebo se jim zalíbila možnost
vytunelovat obec? To je otázka, kterou by si měl položit každý volič před vhozením své volby
do hlasovací schránky.
Volební programy ostatních stran nenabízí nic nového, co by nebylo připraveno projektově
a nebo s vydaným stavebním povolením. Nejvíce mě šokuje shoda všech subjektů na stavbě
domu pro seniory a hasičské zbrojnice. Kdykoli bylo otevřeno toto téma ve stávajícím
zastupitelstvu bylo okamžitě shozeno ze stolu se slovy „toto není naše priorita“. Budova domu
pro seniory a hasičská zbrojnice mohla dávno stát. Úvahy o přepracování projektové
dokumentace na dům pro seniory jsou nesmyslné a neekonomické. Je tam daná velikost
pozemku, konfigurace terénu, plocha jednotlivých bytů, výškový limit daný územním plánem.
Rozhodující jsou také stanovené podmínky dotčených organizací, které se vyjadřují ke
stavebnímu povolení. Nakonec ani zveřejněná kresba ve zpravodaji domu pro seniory není
platná. Dle podmínek CHKO Moravský kras musí mít všechny byty sedlovou střechu. Tak to
dopadá, když o dané problematice píše někdo, kdo toho o obci moc neví. Dokonce
i rozporovaná projektová dokumentace na hasičskou zbrojnici byla vytvářena na základě
požadavků hasičů v minulosti a na jiný počet techniky než máme dnes. Podpora všech místních
spolků v současné době ve srovnání s okolními obcemi je přímo astronomická, kam ještě dál jít
nevím. Musíme si zachovat schopnost střízlivého a správného úsudku. Někteří spoléhají na
pomoc facebooku. Sociální sítě přiblížily lidi k sobě tak blízko, že si nikdy nebyli vzdálenější.
Nikdy totiž nebylo snazší sdílet s ostatními nejen svou radost, ale i nespokojenost. V rámci
politického boje je možné lhát a manipulovat, vytvářet virtuální mýty a říkání nepravdy. Vždy
se najde dost lidí, kteří tomu uvěří.
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