Příloha NOVIN obce Babice 02/2017

Malá statistika roku 2016:
K novému roku máme 465 trvale přihlášených občanů.
Narodilo se 5 dětí: Linda Jelínková, Tina Pospíšilová, Silvie
Štáblová, Nela Štáblová a Jakub Palica.
V loňském roce nás navždy opustilo 6 spoluobčanů – paní Františka
Homolová, pan Vlastimil Římský, pan Ivo Tyl, pan Josef Kuhn, pan
Josef Halfar a pan Jiří Provaz.
Trvalý pobyt ukončilo 12 osob, do obce se přihlásilo k trvalému
pobytu 19 osob.
Zastupitelstvo obce v loňském roce zasedalo 18x. Zastupitelé hlasovali a rozhodovali o všech
podstatných záležitostech naší obce.
Po schválení výsledků hospodaření bude podrobný přehled vyvěšen na úřední desce.
Stav běžného účtu k 31. 12. 2016: 3.168.333,74 Kč + účet u ČNB 985.621,83 Kč.
Jak jsme hospodařili:
PŘÍJMY obce v roce 2016
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů práv.osob za obce
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Místní popl.(psi,veř.prostr.),správní p.,loterie
Daň z nemovitostí
Splátka půjčky od obyvatelstva
Neinv. transf. v rámci souhr.dot.vztah
Neniv.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rpzp.
Ost. neinv.transfery ze SR (ÚP)
Ost.transf.( neinv.) od obcí
Neinv.přij.transfer od krajů
Př.z pronájmu pozemků,prodej drob.maj.
Zájmová činnost v kultuře(KD) nájemné
Bytové hospodářství)nájemné, př.ze služeb)
Sběr a svoz komunálních odpadů (podnik.)
Odměna za třídění – EKO-KOM
Příjmy ze služeb(správa)
Příjmy z úroků
Ost.př.(vyúčt.energií,MŠ,knihovna,cyklost.)
Celkem

1 107 337 Kč
63 479 Kč
121 764 Kč
1 258 296 Kč
2 306 000 Kč
97 090 Kč
12 218 Kč
191 505 Kč
38 335 Kč
750 040 Kč
17 500 Kč
82 600 Kč
25 000 Kč
116 535 Kč
10 000 Kč
18 000 Kč
67 419 Kč
12 000 Kč
238 545 Kč
20 723 Kč
75 548 Kč
9 617 Kč
1 166 Kč
47 575 Kč
6 688 292 Kč

VÝDAJE obce v roce 2016
Silnice,poz.kom.(služby,opr.komunikací)
12 847 Kč
Silnič.dopr. (autobusy)
32 200 Kč
MŠ(příprava výstavby, plyn)
366 740 Kč
Výdaje na MŠ a ZŠ Babice
581 777 Kč
Činnosti knihovnické, kronika
6 440 Kč
Záležitosti kultury - kult.akce, jubilanti atd.
96 883 Kč
Záležitosti kultury(KD - opravy,drobný maj.)
37 895 Kč
Tělových.činnost(dotace, opravy)
92 150 Kč
Zájm. činnost(seniorklub, kynol.klub,volejbal)
40 000 Kč
Byt.hospodářství (opravy,dr.dl.majetek)
20 555 Kč
Veřejné osvětlení(el.en.,opravy,)
40 646 Kč
Komunální služ.(VPP,daně a poplatky)
97 858 Kč
Využív.a zeškodň. Kom.odpadů
75 548 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů, NO, suť
231 145 Kč
Péče o veř. zeleň(vč.mezd, výsadba,)
950 342 Kč
Hospice
3 000 Kč
Služby policie
12 400 Kč
Požár.ochr(energie,materiál,poh.hm.,opravy)
256 192 Kč
Zastupitelstva obcí(odměny,zdr.poj., školení)
817 153 Kč
Volby do zastupit.kraje
13 178 Kč
Činnost místní správy
931 768 Kč
Výdaje z fin. Operací - úroky z úvěru a BÚ
8 850 Kč
Ost.fin.operace(bank.popl., poj. majetku)
25 455 Kč
Ost. činnost(čl.popl., půjčky obyv.)
48 600 Kč
Celkem
4 799 622 Kč

Co se podařilo udělat :
 V loňském ročníku soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2016 jsme získali Mimořádné
ocenění za vytváření společenských míst pro setkávání občanů.
 Svodný příkop SP2 a zasakovací pás „Na Kopci“ – Byl vybudován v roce 2012, v lednu
2016 nám byl předán do účetní a majetkové evidence.
 Polní cesty C 2 a C 9 – Dokončení výsadby zeleně podél polní cesty C2 a C9 proběhlo
v dubnu 2016. V červenci 2016 byly tyto cesty předány do účetní a majetkové evidence obce.

 Nová MŠ Sluníčko – V dubnu 2016 podána žádost na MMR ČR . Žádost prošla úspěšně prvním
a druhým kolem bodování. Během celého roku jsme vedli několik jednání s Pasekou,
zemědělskou, a.s. o získání pozemku k výstavbě této školky, což je nezbytné pro přiznání dotace.
Pozemek se doposud nepodařilo získat do vlastnictví obce.
 Bytový dům – Byly prodány dva byty do osobního vlastnictví. V dubnu 2016 založeno
Společenství vlastníku bytových jednotek. K 31.7.2016 byla ukončena smlouva o správě
bytového domu s paní Darinou Kočí. Od 1.8.2016 tuto správu převzalo OSBD Uničov. Díky
nesrovnalostem v předávané dokumentaci jsme po dohodě s paní právničkou nechali provést
kontrolu účetnictví. Výsledky kontroly k dnešnímu dni neznáme.
 Komunální odpad – V loňském roce zůstala sazba 480,- Kč na občana za likvidaci domovního
odpadu beze změn. Domovní odpad byl vyvážen pravidelně dle svozového plánu 1x za 14 dní.
 Bioodpad - Svoz biopopelnic byl i v loňském roce řešen pracovníky obce.
O termínech svozu v roce 2017 budete včas informováni v místních novinách, rozhlasem a na
stránkách obce. Důležité je důsledně třídit, to musíme mít všichni na paměti.

Smíšená stezka Šternberk –
Babice – V lednu 2016 proběhla
závěrečná prohlídka stavby. Stezka je
využívána cyklisty, in-line bruslaři,
pěšími. Mezi obcí Babice a městem
Šternberk došlo k uzavření smlouvy o
údržbě této stezky. ČD provedly
rekonstrukci přejezdu včetně výstavby
PZZ v době od 1.11. do 5.12.2016.
 Hasiči – V roce 2016 byla naše jednotka krajským
operačním střediskem povolána na 14 událostí, vždy to
byly požáry. Jsme velmi rádi, že máme v naší obci
akceschopnou zásahovou jednotku. Podrobnou zprávu
o činnosti vydáme v některém dalším čísle Novin obce
Babice.
 Škola a školka – V září nastoupilo do naší školy
28 dětí a školky 25 dětí. Personální obsazení v ZŠ:
Mgr. Marie Řeřuchová, Mgr. Alena Pitnerová, Mgr. Jitka Zelinková, Barbora Zahradová a Taťjana
Vaňáková. V MŠ: Petra Palůchová, Bc. Božena Bobková, Milada Valůšková. O další činnosti
školy a školky jste v našich novinách pravidelně informováni „Zprávami ze školy a školičky“.
Různé:
 Začátkem března probíhalo opětovné napouštění Kamenného rybníka a následné čištění potoka
v obci Povodím Morava, s.p.
 V rámci přípravy Strategického rozvojového dokumentu byli na jaře osloveni jak občané,
tak spolky v naší obci s žádostí o vyplnění Dotazníku. Výsledky průzkumu budou použity
výhradně pro zpracování Programu rozvoje naší obce.
 K 27.dubnu 2016 podal rezignaci na mandát člena zastupitelstva pan Ing. Alfons Mynařík.
Novým členem zastupitelstva obce je od 28.4.2016 paní Lenka Kubešová.
 Od dubna do listopadu 2016 byl na sezónní práce zaměstnán pan Kamil Galásek, od května do
začátku listopadu 2016 pracoval pod obcí Babice na Veřejně prospěšné práce pan Miroslav
Konupčík. Hodně pomohly také Ilona Chrástová a Kristýna Mondeková, které pracovaly v obci
na prázdninové brigádě.


V květnu proběhla cyklo –
exkurze
„Mikroregionem
na
kole“
zaměřená
na
odpadové
hospodářství. Starostové a zástupci obcí
Mikroregionu Šternbersko dojeli po
cyklostezce do Babic, kde bylo
závěrečné posezení a ukončení akce
v Domácí cukrárně pod Hrází s krátkým
vystoupením dětí místní mateřské
školky. Všem účastníkům se v naší obci
moc líbilo.
 Ve dnech 19.5. a 17.8. byla v celé obci přerušena dodávka elektrická energie.
 V době od září do prosince 2015 probíhalo zjišťování hranic katastrálního území, pozemků a
vnějších obvodů budov v obci. Následně bylo od 23.5.2016 firmou Gefos a.s., zahájeno měření
hranic pro obnovu katastrálního operátu.
 V pátek 7.10. a v sobotu 8.10. proběhly volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Získané dotace v roce 2016:
Název dotace
dotace ze SR – veřejná správa
ÚP Olomouc – veřejně prosp. práce
Dotace od obcí (Hlásnice, Šternberk)
Dotace Ol.kraj – hasiči odborná příprava
Dotace Ol.kraj – hasiči věcné vybavení
Celkem:

Získaná dotace
Doplatek obce
82 600,00
116 535,00
17 500,00
41 457,00
18 000,00
18 686,00
276 092,00
18 686,00

Kultura v roce 2016:
Rok 2016 byl na kulturní akce velmi bohatý. Velké poděkování všem, kteří tyto akce pořádali.
 V pátek 1.1. jsme již tradičně přivítali nový rok ohňostrojem u kostela Všech Svatých.
 V sobotu 9.1. proběhla Tříkrálová sbírka. Malí koledníci vykoledovali 9.547,- Kč.
 V pondělí 18.1. se uskutečnil v Základní škole zápis do 1. třídy, přišlo 5 dětí.
 V pátek 29.1. pořádala kulturní komise a spolek Tybys 2. ročník Koštu slivovice a pálenek.
 Ve středu 10.2. uspořádal spolek Tybys v KD turnaj v PEXESU.
 V pátek 12.2. se na sále KD konal Školní ples a v sobotu 13.2. Dětský karneval.
 Ve středu 17.2. pořádala kulturní komise besedu v oblasti Zdravotnických potřeb a
pomůcek se slečnou Petrou Žváčkovou DiS.
 V úterý 23.2. pozval Senior klub Babice všechny na besedu s redaktorem Olomouckého
rozhlasu panem Mirkem Kobzou s názvem „Od Pradědu po Hanou“.
 V sobotu 27.2. uspořádal TJ Sokol Babice Sportovní ples.
 V pátek 4.3. se na sále KD konala již tradiční oslava Mezinárodního dne žen.
 V sobotu 12. 3. členové spolku dobrovolných hasičů pořádali Hasičský ples.
 Ve dnech 15.3. a 22.3. a 10.10. proběhla humanitární sbírka ošacení.
 Ve čtvrtek 7.4. se v KD konalo bezplatné Školení první pomoci s paní Mgr. M. Petřekovou.
 Ve středu 13.4. uspořádal spolek Tybys soutěž pro děti na fitness strojích Babický čipera.
 Ve čtvrtek 21.4. proběhl v Mateřské škole zápis do předškolního vzdělávání, přišlo 5 dětí.
 V pátek 29.4. jsme si užili spoustu zábavy na tradiční akci „Babice-Čarodějnice 2016“.
 V pátek 6.5. večer vyšel od ZŠ lampionový průvod, následovala oslava Dne osvobození od
fašismu v parčíku u kostela a na hřišti nechyběl tradiční ohňostroj.

 Ve středu 11.5. proběhl na hřišti Babický víceboj, pořádal spolek Tybys.
 V sobotu 14.5. pořádal Kynologický klub Babice Den otevřených dveří.
 V pátek 20.5. děti ZŠ a MŠ připravily maminkám i babičkám vystoupení ke Dni matek.
 V sobotu 28.5. se zástupci obce zúčastnili XVI. setkání obcí Babice v Babicích nad Svitavou.
 V sobotu 4.6. proběhl na hřišti Dětský den, kde měly premiéru mažoretky Violky z Hlásnice.
 V pátek 10.6. navštívila naši obec hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2016.
 V sobotu 11.6. uspořádal Senior klub Babice zájezd do Babiččina údolí.
 V úterý 5.7. pořádal TJ Sokol Babice na hřišti turnaj v malé kopané „BABICE CUP 2016“.
 V sobotu 9.7. uspořádal spolek Tybys turnaj ve volejbale smíšených družstev.
 V sobotu 16.7. se konal na hřišti oblíbený turnaj v Ruských kuželkách.
 V neděli 24.7. pořádal SK Vyhlídka TRI klub Šternberk u vodní nádrže v Babicích
Šternberský triatlon Babice, součástí byl i dětský triatlon.
 V pátek 22.7. pořádal TJ Sokol Babice na hřišti taneční zábavu se skupinou Ježkovci.
 V neděli 14.8. jel přes naši obec světový pohár v silniční cyklistice Czech Cycling Tour 2016.
 V sobotu 27.8. proběhla v areálu hřiště již druhá Obecní veselice ve spolupráci s obecními
spolky. Senior klub Babice uspořádal v rámci této akce soutěž o Nejlepší bábovku.
K poslechu hrála dechová hudba Šternberanka, vystoupila taneční skupina Poupata z Velkého
Týnce a děti z Babic zatančily ZUMBU. Večer se konala taneční zábava se skupinou Ježkovci.
 V pondělí 5.9. proběhlo na sále KD Setkání předsedů Senior klubů Olomouckého kraje. Paní
starostka se zúčastnila tohoto setkání a v krátké prezentaci představila naši obec a spolupráci
s místním Senior klubem.
 V pátek 9.9. oddala paní starostka na hřišti v Babicích snoubence Johanu Zapletalovou a
Josefa Ševčíka. Obřadu přihlíželo několik svědků z řad občanů, děti z MŠ i ZŠ. Všichni se
zájmem sledovali historicky první stavbu v naší obci.
 V sobotu 24.9. uspořádal Senior klub Babice zájezd s názvem „Poznáváme Vysočinu“.
 Ve středu 12.10. uspořádala ZŠ a MŠ Babice Drakiádu na hřišti.
 V pátek 14.10. kulturní komise uspořádala na sále kulturního domu pro všechny občany
Společenský večer spojený s večerem důchodců. Večer nám zpříjemnila děvčata ze ZUŠ
Uničov svým krátkým vystoupením.
 V sobotu 5.11. proběhlo v základní škole slavnostní Vítání občánků.
 Ve dnech 23. - 25.11. byl v Základní škole a v Mateřské škole Vánoční jarmark.
 V pátek 25.11. jsme se již po sedmé sešli na Slavnostním rozsvícení vánočního stromečku
před obecním úřadem. Vystoupily děti ZŠ a MŠ Babice a zahřáli jsme se výborným vánočním
punčem pro děti i dospělé.
 V sobotu 3.12. pozvala Domácí cukrárna Pod hrází všechny na Mikulášskou nadílku.
Proběhly soutěže pro děti, mikulášská nadílka a dětská párty.
 V úterý 6.12. přišel Mikuláš s andělem i čertem do školky a školy.
 V pátek 9.12. vystoupily děti ze ZŠ a MŠ a jejich hosté z Dlouhé Loučky na Vánočním
koncertu v místním kostele.
 V sobotu 10.12. pořádal TJ Sokol Babice se spolkem TYBYS Vánoční turnaj
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise.
 V úterý 27.12. uspořádal Senior klub Babice rozloučení se Starým rokem.
Mimo výše uvedené akce proběhlo v naší obci mnoho dalších událostí. V obci působí TJ Sokol
Babice, Senior klub Babice, Kynologický klub Babice, Rekreační volejbal, spolek TYBYS.
Pravidelně vydáváme noviny, kde Vás informujeme o všem, co se v naší obci a
v okolí děje.
Závěrem nám dovolte ještě jednou poděkovat pořadatelům kulturních,
společenských i sportovních akcí. Všichni si zaslouží náš velký dík.

