Zápis z veřejné schůze Osadního výboru Babina
ze dne 04.11.2016
Přítomni:

J. Řezáč, J. Koudelová, P. Černá, M. Pácl, L. Koudele, Z. Jaroš,
H. Jarošová a další dle prezenční listiny

Hosté: Ing. Václav Gross

Program:
1. Zahájení – p. Řezáč
2. Kontrola usnesení z loňské veřejné schůze:
- Odvodnění cesty nad domem pana Švarce. Bylo provedeno svépomocí
za přispění místních hasičů.
- Oprava a dokončení chodníku „V Koutě“. Akce byla odložena kvůli
vysoké finanční náročnosti – nutný projekt.
- Odvedení vody z křižovatky cest „K Vojákům“ a „Na Sokolku“.
Práce provedl Luboš Koudele.
- Vyčištění propustků na cestě „Na Sokolku“
Provedli technické služby.
- Výměna oken ve sklepě hostince. (Luboš Koudele).
- Oprava dřevěných křížů – v realizaci. (Jiří Řezáč ml.)
3. Ing. Gross informoval občany o plánovaných akcích Města:
- Intenzivně se pracuje na obchvatu města
- Nákup budovy ústředí Jednoty pro potřeby zdravotnického střediska
- Dokončené projekty na opravu kina
- Oprava Lipové ulice
4. Diskuse:
a) Komunikace kolem hostince – p. Martiniak
(závora přes cestu – hlasováno: 23 pro, 1 proti;
označení značkami 30, slepá ulice, dále zrcadlo v křižovatce z Plas)
b) Kvalita vody a další řešení odběru vody – p. Zábranský
Urgence zasílání rozborů vody. Nutné řešit špatnou kvalitu vody.
Školní statek – zajistit vyčištění porostu kolem vodojemu (bylo dohodnuto
na pracovní schůzce v červnu – dosud se práce neuskutečnily)
c) Plynofikace – Mgr. Šmídl
d) Oprava WC na obecním domě – pí. Řezáčová
e) Zkracování cesty školáků přes hřbitov – výtržnosti – pí. Řezáčová
f) Veřejné WC v Plasích – p. Kolena
g) Veřejný rozhlas – p. Zábranský
Rozhlas není slyšitelný na více místech.
h) Výměna okna a dveří v knihovně – Mgr. Záturová

ch) Odvodnění cesty „V Úvozu“ – p. Habrych
i) Mříž na kanál na cestě nad panem Švarcem – p. Řezáč
j) Nebezpečné suché větve nad silnicí z Babině do Plas – pí. Koudelová
k) Hospoda – nutné zazimování. Nastavení podmínek pronájmu spolkům.
l) Úklid kolem pomníku. Vyřezání keřů apod. – bude provedeno svépomocí.
m) Odbahnění rybníka – ing. Gross zjistí možnost dotace.
n) Poslední vývoz „bio popelnic“ bude 18.11.2016
5. Usnesení – investiční akce pro rok 2017:
1. Osazení komunikace kolem hospody závorou a značkami.
Úprava cesty, vyčištění potoka, atd.
2. Oprava obecního domu
Výměna oken a dveří, oprava WC.
3. Odvodnění cesty „V úvozu“
4. Rošt na kanál na cestě nad domem pana Švarce.
5. Vyčištění malého rybníčka ve vsi
6. Oprava střechy na obecním domě – za předpokladu dotace.
Pro: 23

Proti: 0

6. Závěr

V Babině dne 04.11.2016
Zapsala: Hana Jarošová

Zdržel se: 0

