OBEC BAŠKA

44. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 44. schůze Rady obce Baška, konané dne 13.01.2020 na OÚ Baška v 17:00 hod

1/44/2020 Rada obce Baška schválila
program 44. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/44/2020 Rada obce Baška bere na vědomí
výpověď „Smlouvy o spolupráci při komplexním nakládání s komunálním odpadem v obci Baška“ ze
dne 20.4.2016, kterou podala dne 19.12.2019 společnost FCC Česká republika, s.r.o.
3/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška Hokejovému clubu Frýdek-Místek, spolek,
se sídlem Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 66740002, spolek zapsaný ve SR, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3684, zastoupený víceprezidentem Ing. Jiřím Volným a
manažerem Michalem Bokokem na podporu mládežnického hokeje ve Frýdku-Místku, tj. na úhradu
pronájmu ledové plochy, tělocvičen a šaten ve výši 12.000,- Kč, a to z důvodu podpory spolků na území
obce Baška.
4.1/44/2020 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím daru záchranných saní RS 5 včetně příslušenství za účelem dovybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů Baška od Moravskoslezského kraje, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:
70890692, zastoupeným hejtmanem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc.
4.2/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným hejtmanem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., jejímž
předmětem je darování záchranných saní RS 5 včetně příslušenství za účelem dovybavení jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5.1/44/2020 Rada obce Baška projednala
žádost č.2 Bc. Daniela Peterka o finanční příspěvek na vybudování kanalizačního řadu splaškové
kanalizace na pozemku místní komunikace v majetku Obce Bašky, p.č.1248, k.ú.Baška - podílení se na
nákladech na realizaci splaškové kanalizace, dle přílohy č. 1,2,3,4,5,6,7 předloženého materiálu.
5.2/44/2020 Rada obce Baška souhlasí
s finančním příspěvkem na vybudování kanalizačního řadu splaškové kanalizace na pozemku místní
komunikace v majetku Obce Bašky, p.č.1248, k.ú.Baška, a to ve výši 50% z vysoutěžené částky, max.
do výše 300.000,-Kč.
6.1/44/2020 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
zrušit usnesení č. 12.1/2/2018 ve znění:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 230/1 druh pozemku ostatní plocha a části pozemku p.č.
231/2 druh pozemku orná půda, k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví paní Ing. Yvony Halfarové, bytem
Kunčičky u Bašky 327, 739 01 Baška, za cenu dle znaleckého posudku, přičemž části pozemků budou
odměřeny geometrickým plánem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
a zrušit usnesení č. 12.2/2/2018 ve znění:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo

o nabytí a převodu části pozemku p.č. 231/1 druh pozemku orná půda, k.ú. Kunčičky u Bašky do
vlastnictví obce Baška za cenu dle znaleckého posudku, a to formou směny s částmi pozemků p.č. 230/1
druh pozemku ostatní plocha a p.č. 231/2 druh pozemku orná půda, k.ú. Kunčičky u Bašky, přičemž
přesný rozsah částí pozemků bude stanoven geometrickým plánem dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
6.2/44/2020 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.č. 230/1 druh pozemku ostatní plocha a části pozemku p.č.
231/2 druh pozemku orná půda za část pozemku p.č. 231/1 druh pozemku orná půda, vše v k.ú.
Kunčičky u Bašky, přičemž tyto části byly odměřeny geometrickým plánem č. 1184-79/2019 a označeny
jako p.č. 230/11 ve výměře 569 m2, p.č. 231/5 ve výměře 310 m2 a p.č. 231/6 ve výměře 488 m2.
7.1/44/2020 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o směně pozemku p.č. 1210/35 ve výměře 245 m2, p.č. 1210/40 ve výměře 108 m2, p.č.
1286/65 ve výměře 226 m2, vše druh pozemku orná půda za pozemek p.č. 1212/20 ve výměře 234 m2,
druh pozemku ostatní plocha vše v k.ú. Kunčičky u Bašky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
7.2/44/2020 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Baška a panem Martinem Carbolem, bytem
Kunčičky u Bašky 80, 739 01 Baška, jejímž předmětem bude směna pozemku p.č. 1210/35 ve výměře
245 m2, p.č. 1210/40 ve výměře 108 m2, p.č. 1286/65 ve výměře 226 m2, vše druh pozemku orná půda
za pozemek p.č. 1212/20 ve výměře 234 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v k.ú. Kunčičky u Bašky,
přičemž směna se uskutečňuje s doplatkem ve prospěch Obce Baška, a to ve výši 42,-Kč, dle přílohy č.
2 předloženého materiálu.
8.1/44/2020 Rada obce Baška projednala
1 nabídku na bezúplatný pronájem prostoru v II. NP o výměře 62 m² v budově č.p. 28 Kunčičky u
Bašky, 739 01 Baška, za účelem provozování Baby clubu.
8.2/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o bezúplatném pronájmu prostoru v II. NP v budově č.p. 28, 739 01 Baška mezi
Obcí Baška a paní Mgr. Petrou Cinkrautovou, bytem Baška 419, 739 01 Baška, za účelem provozování
Baby clubu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
8.3/44/2020 Rada obce Baška zmocňuje
starostku obce Baška k podpisu smlouvy o bezúplatném pronájmu prostoru v budově č.p. 28 Kunčičky
u Bašky, 739 01 Baška mezi Obcí Baška a paní Mgr. Petrou Cinkrautovou, bytem Baška 419, 739 01
Baška, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
9.1/44/2020 Rada obce Baška projednala
1 nabídku na pronájem části pozemku o velikosti 20 m² na p.č. 1966 k.ú. Baška, druh pozemku ostatní
plocha, za účelem stání rekreačního karavanu určeného k rekreaci.
9.2/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy na pronájem části pozemku na p.č. 1966 k.ú. Baška, druh pozemku ostatní plocha,
mezi Obcí Baška a panem Petrem Trulíkem a paní Renatou Trulíkovou, oba bytem Lumírova 487/7,
700 30 Ostrava-Výškovice, za účelem stání rekreačního karavanu určeného k rekreaci, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
9.3/44/2020 Rada obce Baška zmocňuje
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starostku obce Baška k podpisu smlouvy na pronájem části pozemku na p.č. 1966 k.ú. Baška mezi Obcí
Baška a panem Petrem Trulíkem a paní Renatou Trulíkovou, oba bytem Lumírova 487/7, 700 30
Ostrava-Vyškovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
10.1/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
o zrušení usnesení č. 8.2/38/2019 ze dne 4.11.2019.
10.2/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
o zrušení usnesení č. 8.3/38/2019 ze dne 4.11.2019.
11.1/44/2020 Rada obce Baška jmenuje
na základě výsledku výběrového řízení do funkce vedoucí odboru organizačního a správního obecního
úřadu Baška paní Bc. Karlu Bernátkovou s účinností od 14. 1. 2020.
11.2/44/2020 Rada obce Baška ukládá
starostce obce Baška realizovat právní úkony související se jmenováním do funkce vedoucí odboru dle
bodu č. 1 tohoto usnesení.
12/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
přijmout směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek.
13/44/2020 Rada obce Baška schvaluje
aktualizaci provozního řádu dětské skupiny Školička obce Baška platný od 1. 1. 2020, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
14.1/44/2020 Rada obce Baška projednala
výsledek šetření České školní inspekce, a to stížnosti na Základní školu a Mateřskou školu, Baška,
příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
14.2/44/2020 Rada obce Baška bere na vědomí
vyjádření a přijatá opatření Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace k výsledku
šetření České školní inspekce, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
14.3/44/2020 Rada obce Baška schvaluje
návrh odpovědi č.j. 2209/2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
15.1/44/2020 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím věcného daru: cateringu na slavnostní otevření ZŠ Baška ve výši 20.000,- Kč pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace, se sídlem
Baška 137, 739 01 Baška, IČ: 70985570, zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Renátou Válkovou od dárce:
AMC GASTRONOM CZ s.r.o., se sídlem Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25900005,
zastoupena jednatelem Milošem Andrlem.
15.2/44/2020 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím věcného daru: herní sestavy Playland kid park 100 ve výši 50.000,- Kč pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace, se sídlem Baška 137, 739
01 Baška, IČ: 70985570, zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Renátou Válkovou od dárce: AMC
GASTRONOM CZ s.r.o., se sídlem Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25900005, zastoupena
jednatelem Milošem Andrlem.
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16.1/44/2020 Rada obce Baška projednala
změnu platového tarifu ředitelů škol a školského zařízení, příspěvkové organizace obce Baška a úpravu
platového výměru pro Mgr. Bc. Renátu Válkovou, ředitelku ZŠ a MŠ Baška, p.o. s účinností od
1.1.2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
16.2/44/2020 Rada obce Baška bere na vědomí
změnu platového tarifu ředitelů škol a školského zařízení, příspěvkové organizace obce Baška a úpravu
platového výměru pro Mgr. Bc. Renátu Válkovou, ředitelku ZŠ a MŠ Baška, p.o. s účinností od
1.1.2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
17/44/2020 Rada obce Baška schvaluje
osvědčení objednatele pro zhotovitele stavby „Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška včetně
výstavby tělocvičny“ firmu Zlínstav a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
18.1/44/2020 Rada obce Baška projednala
návrh na neuplatnění inflační doložky uzavřených nájemních smluv pro rok 2020.
18.2/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
že obec Baška nebude jako pronajímatel činit právní úkony směřující k jednostranné úpravě výše
nájemného v důsledku uplatnění inflační doložky z uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor,
nájmu pozemků, nájmu ostatních objektů, staveb, popř. jejich částí a nájmu movitých věcí ve vlastnictví
obce Baška v roce 2020.
19.1/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
o přijetí daru od p. Jany Řehákové, Lubno 54, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ve výši 32.000,- Kč, na
úhradu pobytu paní Karly Herotové, bytem Kunčičky u Bašky 94, 739 01 Baška v Domově pro seniory,
ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek.
19.2/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Baška, Baška 420, 739 01 Baška a p. Jany Řehákové, Lubno
54, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, na úhradu pobytu paní Karly Herotové, bytem Kunčičky u Bašky 94,
739 01 Baška v Domově pro seniory, ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek ve výši 32.000,-Kč.
20/44/2020 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce
schválit uzavření Dohody o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek,
příspěvková organizace na rok 2020 mezi Obcí Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek p.o., se
sídlem ul. 28. Října 2155, IČ: 6815802
-

s výši příspěvku 10.000,-Kč z rozpočtu obce Baška pro p. Karlu Herotovou, bytem Kunčičky u
Bašky 94, 739 01 Baška

21.1/44/2020 Rada obce Baška schvaluje
posun termínu plnění zpracování projektové dokumentace s názvem „PD-Chodník od hostince
Bašťanka po bývalé brouzdaliště“ se zdůvodněním požadavku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
21.2/44/2020 Rada obce Baška pověřuje
v souladu s interní směrnicí č. 2/2016 paní starostku k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne
19.4.2019 mezi obcí Baška a společností FILDMAN PROJEKT s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27,
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Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 08014469, jehož předmětem plnění je změna odst. 1 článku 3
Doba, místo a další podmínky plnění, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
22.1/44/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Dohody o narovnání mezi Obcí Baška a společností TINT s.r.o., se sídlem Riegrova 832,
738 01 Frýdek-Místek, jejímž předmětem je narovnání nesprávně uvedeného názvu dodávané položky
v rámci veřejné zakázky Dodávka ICT dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
22.2/44/2020 Rada obce Baška zmocňuje
starostku obce Baška k podpisu Dohody o narovnání mezi Obcí Baška a společností TINT s.r.o., se
sídlem Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek.
23.1/44/2020 Rada obce Baška schvaluje
výjimku z Interní směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejnou
zakázku malého rozsahu „Pořízení diesel agregátu pro JSDHO Baška“ spočívající v:




oslovení uchazečů e-mailem
odeslání jednoduché poptávky bez zpracované výzvy
příjem nabídek e-mailem

23.2/44/2020 Rada obce Baška zmocňuje
starostku obce Baška k uzavření a podpisu kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Pořízení diesel agregátu pro JSDHO Baška“.
24.2/44/2020 Rada obce Baška bere na vědomí
informaci o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Baška s návrhem programu, dle přílohy
č. 25 zápisu.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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