Zápis z veřejné schůze Osadního výboru Babina
ze dne 11.12.2015
Přítomni:

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

Host: Ing. Václav Gross
Program:
1. Zahájení – p. Řezáč
2. Ing. Gross informoval o výši dotací na rozhlas a na opravu pomníku a křížků.
Dále upozornil občany na možnost bezplatného pořízení popelnice na bioodpad.
Podmínkou je nejméně 10 zájemců z obce. Vývoz 1x za 14 dnů (také bezplatně).
Rozpočet pro obec Babina na příští rok činí 250.000,- Kč. K této částce bude
připočten zůstatek z roku letošního.
3. Kontrola usnesení z loňského roku:
1. Odvodnění „K Roudě“ – provedeno.
2. Dokončení oprav památníků padlých
Práce byly provedeny. Na tuto akci byla čerpána dotace.
3. Pergola u hospody - akce je také dokončena.
4. Oprava rozhlasu – dotace 50.000,Akce je téměř dokončena. Zbývá doladění slyšitelnosti a proškolení obsluhy
rozhlasu.
Dále byly provedeny opravy kanalizačních vpustí a poklopů, a instalovány
stojany s pytlíky na psí výkaly.
4. Diskuse:
- p. Plos – možnost umístění zrcadla na křižovatce při příjezdu z Plas
směrem k hostinci.
- p. Řezáč – možnost schůzek ohledně potřebných prací v obci 2x do roka.
- pí. Koudelová – potřeba včasné informovanosti ohledně prací na vodovodním
řadu. Žádost o prověření harmonogramu odkalování.
- pí. Koudelová – nutnost oprav drobných sakrálních staveb. Dotaz na možné
využití dotace.
- p. Pácl – havarijní stav stodoly „Na potoce“ č. p. st. 40.
- p. Koudele – oprava a dokončení chodníku „V koutě“
- p. Tomášek – možnost zapojení se zástupců Města při jednání o opravě silnice
Kopidlo – Babina
- p. Černý – upozornění na špatný přístup k lékařským službám (parkování,
špatný terén)
- p. Plos – upozornění na nebezpečný chodník před spořitelnou (vozidla jezdí
mezi chodci)

- p. Tomášek – možnost vybudování skladu nářadí u pergoly
- p. Koudele – potřeba odvodnění cesty nad domem pana Švarce
- p. Řezáč – potřeba kultivace staré cesty od Záluhových k rybníku
- p. Koudelová – žádost o snížení nájmu. (OV se snížením nájmu souhlasí).
5. Usnesení - návrh investic pro rok 2016:
- Oprava a dokončení chodníku „V Koutě“
- Odvodnění před domem pana Švarce
- Opravy drobných sakrálních staveb
- Zhotovení skladu nářadí
Usnesení – hlasování. Pro bylo všech 25 přítomných.
6. Závěr
Příští schůze osadního výboru je plánována 03.01.2016 od 18.00 hod.

V Babině dne 11.12.2015
Zapsala: Hana Jarošová

