Zápis z veřejného zasedání Osadního výboru
Babina
ze dne 14.11.2014
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Václav Gross – místostarosta
Ing. Zdeněk Hubka – ředitel školního statku - Babina

Program:
1. Zahájení – p. Řezáč uvítal všechny občany Babiny včetně zástupce Města
a školního statku.
2. Kontrola usnesení z loňské veřejné schůze:
1. Rekonstrukce komunikace „Téčko od křižovatky k bytovkám – rybník“
(akce byla provedena – cena 156.400,-- Kč)
2. Zbourání bývalého skladu Jednoty (provedeno formou brigády)
3. Výměna zábradlí na rampě před hasičárnou (cena 25.600,-- Kč)
4. Dokončení oprav na Památníku + opravy křížků (zpracována cenová nabídka
cca 50.000,-- Kč – provedení jaro 2015)
5. Posílení rozhlasu – digitalizace
Akce nebyla realizována z důvodu vysoké finanční náročnosti (74.000,-- Kč)
a nemožnosti čerpání dotace.
6. Pergola u hospody – na akci se začalo pracovat. Brigádně zbourán starý plechový
sklad, zadáno zpracování cenové nabídky.
3. Dále dostal slovo místostarosta ing. Gross. Poděkoval osadnímu výboru
za spolupráci a sdělil, že obec může počítat zhruba se stejnou částkou jako
v roce letošním – cca 250.000,- Kč. Z letošního roku bude převedena částka
cca 100.000,-- Kč.
Informoval přítomné, že oprava silnice I.tř./27 (průtah městem) by měla být
zahájena na přelomu března a dubna 2015.
Zároveň dodal, že Plasy byly zahrnuty do první vlny v realizaci obchvatu.
Uvedl také seznam akcí, tak jak je navrhl OV, které by během let 2015 – 2022
mohly být realizovány za pomoci dotace:
- dětské hřiště - (prolézačky, skluzavky, kolotoč, ...)
- oprava střechy - hostinec
- rekonstrukce místních komunikací (Nebřeziny, Sokolka, Rouda, průtah obcí)
- odbahnění velkého rybníka za obcí
- dokončení zatrubnění okolo zahrad pana Krafta, Beneše (pod bytovkami)
- rekonstrukce veřejného osvětlení
- rekonstrukce obecního domu

Místostarosta přislíbil zlepšení komunikace mezi městem a osadními výbory.
Začátkem roku proběhne schůzka mezi zástupci města a zástupci OV.
4. Následně dostal slovo ředitel školního statku ing. Hubka, který občany seznámil
se záměry školního statku:
- otevření prodejny – cca leden 2015
- předpokládaný sortiment v prodejně
- zhotovení pergoly před prodejnou
- produkty, které by měla vyrábět místní minimlékárna
- způsob hospodaření (chov dobytka, ošetřování polí)
- nabídka spolupráce při opravách polních cest
5. Diskuse:
a) P. Nový - posílení rozhlasu (další možnosti zjistí ing. Gross)
b) P. Nový dále poukázal na nutné opravy na hostinci – střecha, omítka, atd.
c) P. Tomášek položil dotaz ohledně částky určené pro obce, resp. možnost jejího
navýšení. Místostarosta vysvětlil, že k navýšení financí může dojít pouze
za předpokladu přiznání dotace na některou z investičních akcí.
d) Pí. Jarošová – cena za vývoz popelnic.
V roce 2015 se cena zvyšovat nebude.
6. Návrh investic pro rok 2015:
1. Provedení odvodnění na cestě „K Roudě“
2. Dokončení oprav na Památníku + oprava křížků
3. Pergola u hospody

7. Usnesení – odhlasováno
Hlasování:

pro: 29

zdržel se: 0

proti:0

8. Závěr
Další zasedání osadního výboru je plánováno 7.12.2014 od 18.00 hod.

V Babině dne 14.11.2014
Zapsala: Hana Jarošová

