Příloha - NOVINY obce Babice 02/2018

Malá statistika roku 2017:
K novému roku máme 467 trvale přihlášených občanů, z toho 238 mužů a 229 žen. V obci
máme 120 domácností.
Narodily se 4 děti: Denis Foniok, Daniel Bobek, Marek Tomáš Mádr
a Patricie Dokoupilová.
V loňském roce nás navždy opustilo 8 spoluobčanů – pan Miloš
Vaňák, paní Vlasta Záhorová, pan Oldřich Myšák, pan Miroslav
Škoda, pan Karel Dvořák, pan Jaroslav Žádník, pan Petr Rezníček a
pan Jaroslav Mader.
Trvalý pobyt ukončilo 14 osob, do obce se přihlásilo k trvalému pobytu 21 osob.
Zastupitelstvo obce v loňském roce zasedalo 14x. 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. 2017: 5.470.825,48 Kč + účet u ČNB 1.186.943,83 Kč.
Jak jsme hospodařili:
PŘÍJMY obce v roce 2017
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických os.placená poplatník
Daň z příjmů fyzických os.vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů práv.osob za obce
MŠ+ZŠ (odvod do rozpočtu obce)
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.rozp.(volby)
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 hosp.nájemné, př.ze služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů (podnik.)
Odměna za třídění – EKO-KOM
Příjmy z úroků
Ost.př.(vyúčt.energií,MŠ,knihovna,cyklost.)
Celkem

1 311 485 Kč
34 723 Kč
121 070 Kč
1 289 283 Kč
2 613 644 Kč
84 550 Kč
100 000 Kč
200 034 Kč
57 568 Kč
744 614 Kč
10 000 Kč
87 400Kč
26 423 Kč
32 843 Kč
10 000 Kč
54 800 Kč
113 025 Kč
12 000 Kč
192 868 Kč
21 453 Kč
87 209 Kč
1 595 Kč
80 199 Kč
7 286 786 Kč

VÝDAJE obce v roce 2017
Silnice,poz.kom.(služby,opr.komunikací)
23 068 Kč
Silnič.dopr. (autobusy)
32 200 Kč
MŠ(příprava výstavby, plyn)
142 890 Kč
Výdaje na MŠ a ZŠ Babice
527 000 Kč
Činnosti knihovnické, kronika
7 396 Kč
Rozhlas a televize
41 637 Kč
Záležitosti kultury - kult.akce, jubilanti atd.
143 941 Kč
Záležitosti kultury(KD - opravy,drobný maj.)
7 238 Kč
Tělových.činnost(dotace, opravy)
84 114 Kč
Zájm. činnost(seniorklub, kynol.klub,volejbal)
61 500 Kč
Byt.hospodářství (opravy,dr.dl.majetek)
83 850 Kč
Veřejné osvětlení(el.en.,opravy,)
95 753 Kč
Komunální služ.(VPP,daně a poplatky)
104 170 Kč
Využív.a zeškodň. Kom.odpadů
87 208 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů, NO, suť
219 583 Kč
Péče o veř. zeleň(vč.mezd, výsadba,)
1 001 273 Kč
Hospice, služ.v oblasti soc.péče
15 000 Kč
Služby policie
19 600 Kč
Požár.ochr(energie,materiál,poh.hm.,opravy)
201 491 Kč
Zastupitelstva obcí(odměny,zdr.poj., školení)
835 237 Kč
Volby do parlamentu ČR
12 911 Kč
Činnost místní správy
978 213 Kč
Výdaje z fin. Operací - úroky z úvěru a BÚ
4 878 Kč
Fin. vypoř. minul. let (vratka volby)
11 822Kč
Ost. činnost (čl.popl., pojišť.majetku)
40 999 Kč
Celkem
4 782 972 Kč

Co se podařilo:
➢ Bytový dům – Proběhla kontrola zaúčtování účetních dokladů pro bytový dům za roky 20112016 a nově založeného SVJ.
➢ Bezdrátový rozhlas – V září 2017 byl doplněn bezdrátový rozhlas. Došlo k napojení na
integrovaný záchranný systém, kdy každou první středu v měsíci bude probíhat zkouška sirén.

➢ Komunální odpad – Poplatek za svoz komunálního odpadu byl zvýšen na částku 500,- Kč/na
občana a rok. TKO 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 2018 budete včas informováni v místních novinách, rozhlasem a na
stránkách obce. Důležité je i nadále důsledně třídit, to musíme mít všichni na paměti.
➢ Hasiči – V roce 2017 byla naše jednotka krajským operačním střediskem povolána na 13
událostí, ve většině případů šlo o požáry. U jedné akce šlo o technickou pomoc při transportu
pacienta. Jsme velmi rádi, že máme v naší obci akceschopnou zásahovou jednotku. Podrobnou
zprávu o činnosti vydáme v některém dalším čísle Novin obce Babice.
➢ Nová MŠ Sluníčko – V dubnu 2016 podána žádost na MMR ČR. Žádost prošla úspěšně prvním
a druhým kolem bodování. Během roku 2016 a 2017 pokračovala jednání s Pasekou, zemědělskou
a.s. o získání pozemku k výstavbě této školky, což bylo nezbytné pro přiznání dotace. Pozemek
se podařilo získat do vlastnictví obce až v září 2017. Žádost o podporu na výstavbu nové MŠ
Sluníčko jsme byli nuceni stáhnout v červnu 2017 (datum předložení stavebního povolení).
Nyní stojíme před dalším úkolem a tím je demolice objektu č.p.80.
➢ Škola a školka – V září 2017 nastoupilo do naší školy 30 dětí a školky 23 dětí. Personální
obsazení v ZŠ: Mgr. Marie Řeřuchová, Mgr. Alena Pitnerová, Mgr. Silvie Pecherová, Barbora
Zahradová, Bc. Jana Henzlová a Taťjana Vaňáková. V MŠ: Bc. Božena Bobková, Petra
Palůchová, Milada Valůšková. O další činnosti školy a školky jste v našich novinách pravidelně
informováni „Zprávami ze školy a školičky“.
➢ Cyklostezka Šternberk – Uničov – V říjnu 2017 proběhlo koordinační jednání k přípravě
projektů cyklostezky Babice-Mladějovice-Újezd. Účelem jednání bylo vyhodnotit stav přípravy
projektů cyklostezek propojující Šternberk a Uničov. Naše obec požádala o prodloužení územního
rozhodnutí. Společně s obcí Mladějovice bychom měli v polovině roku 2018 požádat o stavební
povolení a začátkem r.2019 společně o dotaci.
V prosinci 2017 jsme odkoupili část pozemku na výstavbu této cyklostezky od pana Josefa
Kopeckého.
Různé:
➢ Na jaře byly v katastru obce rozmístěny koše na psí exkrementy.
➢ V březnu 2017 byl schválen záměr pořízení změny č.2 územního plánu Babice. Spočívající
zejména v přehodnocení koncepce vymezených zastavitelných ploch pro bydlení.
➢ Od 20.3.-31.3. byl na obecním úřadě vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát
obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální
operát") v katastrálním území Babice u Šternberka obce Babice. Díky této akci bylo zjištěno
užívání obecních pozemků občany naší obce. Narovnání vlastnických vztahů je postupně řešeno
prodejem, popřípadě pronájmem těchto
pozemků. Jde o časově náročný proces.
Každý majitel nemovitosti, který má na
parcelách ve svém vlastnictví změnu
výměry, měl povinnost do konce ledna 2018
podat na Finanční úřad Dílčí přiznání
k dani z nemovitosti. Věříme, že všichni
tuto povinnost splnili.
➢ V pondělí 24.4. započali zaměstnanci
obce s likvidací dřevěných kůlen za obecním
úřadem, tím se uvolnilo místo pro rozšíření
zahrádky u mateřské školy.

➢ Od dubna do listopadu 2017 byl na sezónní práce zaměstnán pan Kamil Galásek. V letních
měsících pracovaly v obci na brigádě Natálie Zdražilová, Tereza Křížková a Veronika Vaníčková.
➢ Ve čtvrtek 10.8. se přes naši obec přehnala větrná bouře. Poničila lípu u kulturního domu a
vedení veřejného osvětlení, také několik dalších stromů v obci.
➢ Od září 2017 máme nové logo obce.
➢ V pondělí 16.10. byl schválen Program rozvoje obce Babice na období 2018-2023.
➢ V pátek 20.10. a v sobotu 21.10. proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Získané dotace v roce 2017:
Název dotace
Dotace ze SR – veřejná správa
Dotace od obcí (Hlásnice)
Dotace Ol. kraj – hasiči odborná příprava
Dotace Ol. kraj – hasiči věcné vybavení
Celkem:

Získaná dotace
Doplatek obce
87 400
10 000
32 843
54 800
55 224
185 043
55 224

Akce v roce 2017:
Rok 2017 byl na sportovní i kulturní akce velmi bohatý.Poděkování patří všem, kteří tyto akce pořádali.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

V neděli 1.1. jsme se večer u kostela Všech svatých sešli u Novoročního ohňostroje.
V sobotu 7.1. proběhla v KD Babice Výroční valná hromada SDH Babice.
V sobotu 14.1. proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno 11.131,-Kč.
V pátek 20.1. se konal na sále kulturního domu Babice Školní ples.
V sobotu 4.2. proběhla na sále KD výroční členská schůze TJ Sokol Babice.
Ve středu 8.2. odpoledne uspořádal spolek Tybys v KD soutěž Hrajeme karty.
V sobotu 18.2. proběhl na sále KD Sportovní ples pořádaný TJ Sokol Babice.
V sobotu 11.3. se na sále KD konal Hasičský ples.
V pátek 17.3. uspořádala kulturním komise na sále KD oslavu Mezinárodního dne žen,
vystoupil zde taneční pár Monika a Tomáš s ukázkou latinsko-amerických tanců.
V úterý 18.4. se na sále KD za malé účasti občanů konalo jarní Veřejné setkání s občany.
Ve čtvrtek 20.4. proběhl v naší základní škole zápis do 1. ročníku.
V sobotu 22.4. byla možnost naočkovat psy proti vzteklině.
V pátek 28.4. byla tradiční akce Babice Čarodějnice 2017 z důvodu nepříznivého počasí
zrušena.
V sobotu 6.5. provedli hasiči sběr kovového šrotu v obci a Kynologický klub Babice
uspořádal orientační pochod se psem Mini-Dogtrekking.
V neděli 7.5. večer vyšel od ZŠ lampionový průvod, následovala oslava Dne osvobození
od fašismu v parčíku u kostela a na hřišti nechyběl tradiční ohňostroj.
Ve středu 10.5. proběhl v MŠ Babice zápis do mateřské školy.
V pátek 12.5. se na sále KD konala oslava ke Dni matek, vystoupily děti Základní a
Mateřské školy Babice s nádherným představením.
V sobotu 13.5. uspořádal Senior klub Babice jednodenní zájezd do „Chráněné krajinné
oblasti Pálava“.
V sobotu 10.6. proběhlo XVII. setkání obcí Babice v Babicích u Třebíče.
V sobotu 17.6. uspořádal kroužek házené při ZŠ a MŠ Babice soustředění na místním
víceúčelovém hřišti.
V neděli 18.6. se konal na hřišti Maškarní bál spojený s oslavou Dne Dětí. Díky mnoha
návštěvníkům a pěknému počasí se jednalo o velmi zdařilou akci.
Ve středu 5.7. proběhl na hřišti fotbalový turnaj v malé kopané „Babice CUP 2017“.

✓ V sobotu 8.7. se na hřišti TJ Sokol Babice konal benefiční zápas Staré gardy Sokola
Babice proti OLD BOYS Moravský Beroun.
✓ V neděli 23.7. proběhl u vodní nádrže v Babicích „Šternberský triatlon Babice 2017“.
Součástí byl i dětský triatlon. Naši obec reprezentoval
pan Jaromír Vyroubal, pan Vladimír Gabrhel a pan Josef
Burian ve štafetě, kde obsadili krásné 5. místo.
✓
V pátek 28.7. proběhlo na hřišti přátelské fotbalové
utkání mužů z Babic proti mužům ze Střelic.
✓
V sobotu 26.8. jsme se sešli na místním hřišti na
„Obecní veselici“. Odpoledne hrála dechová hudba
Dolanka, děti z Babic zatančily „Zumbu“, KK Babice
předvedl ukázku výcviku psů, sokolníci ze Sovince výcvik
dravých ptáků. S Abbou revival jsme si připomněli slavné
hity. Celé odpoledne moderoval pan Dušan Alka. Každý si
mohl odnést malou pozornost z Kola štěstí a zúčastnit se
soutěže o „Nejlepší sladký či slaný koláč“.Senior klub Babice v čele s paní M. Polívkovou
uspořádal třetí ročník této soutěže. Večer nám k tanci i poslechu zahrál pan Jaromír Mrtvý.
✓ V sobotu 23.9. uspořádal Senior klub Babice jednodenní zájezd do Beskyd.
✓ Ve čtvrtek 28.9. se konal na hřišti „Václavský turnaj“ v ruských kuželkách.
✓ V pondělí 16.10. proběhla humanitární sbírka ošacení.
✓ V pátek 27.10. proběhl na sále KD Společenský večer spojený s večerem důchodců, kde
vystoupil pan Vladimír „Walda“ Nerušil. K tanci a poslechu hrála skupina GAMA pod
vedením pana Jiřího Sovy.
✓ V sobotu 4.11. jsme v základní škole přivítali nové občánky Babic.
✓ V pátek 24.11. proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku před OÚ Babice,
kde vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Babice.
✓ V neděli 3.12. projížděl naší obcí
Mikulášský parní vlak.
✓ V úterý 5.12. v podvečerních hodinách
navštívil Mikuláš se svými pomocníky
místní děti.
✓ Ve středu 6.12. proběhla v základní a
mateřské škole Mikulášská nadílka.
✓ V pátek 8.12. uspořádal Senior klub
Babice zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového
aparátu člověka. Přednášel lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur.
✓ V pátek 15.12. jsme si zpříjemnili adventní čas Vánočním koncertem v místním kostele,
kde vystoupily děti ze základní a mateřské školy Babice a jejich hosté z Dlouhé Loučky.
✓ V úterý 19.12. uspořádal Senior klub Babice rozloučení se Starým rokem v KD Babice.
✓ V sobotu 30.12. proběhl na sále kulturního domu Babice Vánoční turnaj ve stolním tenise.
V obci působí TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s., SDH Babice, Senior klub Babice,
Kynologický klub Babice, z.s., Rekreační volejbal a spolek TYBYS.
Závěrem nám dovolte ještě jednou poděkovat pořadatelům kulturních,
společenských i sportovních akcí. Všichni si zaslouží náš velký dík.

