Zápis z veřejné schůze Osadního výboru Babina
ze dne 3. 11. 2017

Přítomni:

J. Řezáč, L. Koudele, J. Koudelová, P. Černá, M. Pácl, Z. Jaroš,
H. Jarošová

Host:

Ing. Václav Gross

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z loňské veřejné schůze.
3. Informace o dění na Radnici. Plány pro rok 2018 – Ing. Gross.
- rekonstrukce kina
- poliklinika Plasy
- oprava ulice „Lipová“
- obchvat Plas
4. Diskuse:
- p. Spěvák dotaz na spínání veřejného osvětlení. Upozornění na zbytečné svícení.
(ing. Gross zjistí možnosti nastavení spínání)
- p. Vaník Petr upozornil na velký nepořádek kolem kontejnerů
(dohodnuto přemístění kontejnerů před hospodu)
- pí. Líbalová upozornila na fakt, že jí voda stéká z místní komunikace přímo
do dvora (bude řešeno v rámci odvodnění místních komunikací)
- pí. Řezáčová upozornila na opakované zarůstání Památníku padlým.
- Ing. Dušička a Mgr. Hána vznesli dotaz ohledně schůzky týkající se stodoly
na potoce, která je v havarijním stavu (řešení je nyní v kompetenci kraje)
- Mgr. Hána vznesl dotaz ohledně kvality pitné vody (OV bude přizván na jednání
mezi Městem a Vodárnami)
- SDH žádá o pronájem místnosti v hostinci
- ing. Gross přislíbil odebrání vzorků z bahna v rybníčku ve vsi
- OV žádá o výměnu dveří v bývalém skladu v obecním domě – ve spolupráci s ing.
Dušičkou
- p. Koudele Luboš upozornil na fakt, že stále nebylo přemístěno hnízdo rozhlasu
- ing. Gross přislíbil vyvolání jednání mezi Vodárnami a farmou Babina ohledně
vody
- dále přislíbil opravu cesty „Na Sokolku“ obrusem a opravu cesty „K Roudě“ – zde
je třeba cestu dosypat a zhotovit zářezy.

5. Usnesení - plánované akce na rok 2018:
- vyčištění malého rybníka v obci
- vyčištění velkého rybníka (pokud bude dotace)
- odvodnění místních cest (Vaník P., p. Habrych, pí. Líbalová, p. Krejčová)
Předseda OV požádal o hlasování usnesení:
Pro: 18

Proti: 0

6. Závěr

V Babině dne: 3. 11. 2017
Zapsala: Hana Jarošová

Zdržel se: 0

