Zápis ze schůze Osadního výboru Babina
ze dne 06.08.2017

Přítomni:

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

1. Zahájení – p. Řezáč
2. OV žádá informace ohledně harmonogramu prací na výměně oken a opravy střechy
na obecním domě. Důvodem je příprava prostor (vystěhování) ke stavebním úpravám.
Opakovaně žádáme, abychom byli informováni před zahájením jakýchkoliv prací
v obci. (poslední případ – úprava okolí zdroje pitné vody; před zahájením realizace
nebyl nikdo z OV informován).
3. OV opětovně žádá o informace ohledně značení místní komunikace kolem rybníka.
4. OV urguje odstranění suchých větví nad silnicí z Plas do Babiné. Hrozí nebezpečí
úrazu.
5. Upozorňujeme na poškození žlábků při komunikaci k panu Juhovi. Škody způsobil
stroj při vyvážení dřeva. Žádáme o napravení stavu.
6. OV žádá informace ohledně řešení stavu pitné vody. Na dopis ze dne 3. 7. 2017
nám dosud nebylo odpovězeno. V loňském roku byly přislíbeny informace ohledně
vzorků pitné vody každý měsíc (ing. Domabyl). Skutečnost – výsledky vzorků jsme
obdrželi sporadicky a až po urgencích - 2x. V letošním roce 25. 5. 2017.
Informace o špatném stavu vody (není vhodná pro kojence + děti do 2 let) byly
dodány od Vodáren v červnu 2017. Do této doby jsme o závadnosti vody nebyli
informováni. Zavádějící je i limitní hranice. Tyto skutečnosti vnímáme jako
nepřijatelné!
7. Rozhlas – při schůzce se zástupci města při zkoušce rozhlasu bylo přislíbeno
zjištění možností přesunutí reproduktoru na obecní dům (pro dobrou slyšitelnost
rozhlasu). Do dnešního dne opět nemá OV žádnou odpověď.
8. OV opět upozorňuje na špatnou komunikaci ze strany zástupců města. OV není
informováno o pronájmu obecních prostor. Příklad: Při souběhu 2 žádostí o pronájem
bývalého hostince, bylo vyhověno žádosti, která nebyla předložena osadnímu výboru.
Žádost č. 2 osadnímu výboru předložena byla (konání 11. ročníku volejbalového
turnaje).
Pozn.: 11. ročník tradičního Babinského volejbalového turnaje se díky „podpoře
Města Plasy“ letos koná 26. 08. 17 na hřišti TJ Sokola Plasy. Tímto děkujeme za
poskytnuté zázemí Láďovi v hospůdce na Hřišti.

9. Současný OV ve složení: Jiří Řezáč, Hana Jarošová, Zbyněk Jaroš, Pavlína Černá,
Jitka Koudelová, Luboš Koudele, Milan Pácl dává na vědomí, že odstupuje ke dni
31. 12. 2017.
10. Závěr
Předpokládaný termín příští schůze 03. 09. 2017.

V Babině dne 06. 08. 2017
Zapsala: Hana Jarošová

