OBEC BAŠKA

45. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 45. schůze Rady obce Baška, konané dne 27.01.2020 na OÚ Baška v 17:00 hod

1/45/2020 Rada obce Baška schválila
program 44. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/45/2020 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/45/2020 Rada obce Baška projednala
předložené varianty č. 1 až 6 studie s názvem „Baška, Autobusová zastávka u hřbitova“ zpracované Ing.
Bronislavem Bonczekem – přílohy č. 1 až 6 předkládaného materiálu.
3.2/45/2020 Rada obce Baška rozhodla
projednat variantu č. 2 zpracované studie s názvem „ Obec Baška, Autobusová zastávka u hřbitova“ - zpracovatele
studie Ing. Bronislav Bonczek, s Policií ČR, se správcem komunikace SSMSK, s dopravcem a Správcem
železniční dopravní cesty.
4/45/2020 Rada obce Baška rozhodla
o zajištění provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Baška, příspěvková organizace auditorem Ing. Jiřím Turoněm, IČ: 47173548, se sídlem Palackého 689/2,
736 01 Havířov – Město.
5/45/2020 Rada obce Baška rozhodla
neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Baška DELPHINUS DELPHIS s.r.o., se sídlem Raškovice 28,
739 04 Pražmo, IČ 62305042, společnost s ručením omezeným, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7640, zastoupená ředitelkou Lenkou Janečkovou na úhradu provozních nákladů, tj. na
úhradu mzdových nákladů, na nákup polohovacích postelí, antidekubitních matrací, nočních stolků, matrací a vany
ve výši 20.000,- Kč.
6.1/45/2020 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí finančního daru ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ
47657901, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 49155, zastoupen
předsedou Petrem Orlem na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy ve výši 3.000,-- Kč .
6.2/45/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice 146, 742
54 Bartošovice, IČ 47657901, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
49155, zastoupen předsedou Petrem Orlem na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy, dle přílohy č.
2 předloženého materiálu.
7/45/2020 Rada obce Baška souhlasí
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č.p. 149, 739 01 Baška,
v suterénu a I. NP, na pozemku p.č. 290 k.ú. Baška, firmě Řeznictví H+H, s.r.o., Hlavní 46, 742 47 Hladké
Životice, za účelem provozování prodejny masa a uzenin s doplňkovým prodejem lahůdek a zboží denní spotřeby,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
8.1/45/2020 Rada obce Baška projednala
žádost nájemce Romana Pazděry, bytem M. Majerové 484, 738 01 Frýdek-Místek o vydání povolení
k mimosezonnímu provozu občerstvení na přehradě v Bašce, v měsících duben, říjen- listopad 2020 a to
v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 2006/1, na k.ú. Baška sepsanou 25.2.2016.
8.2/45/2020 Rada obce Baška souhlasí

s mimosezonním provozováním občerstvení na přehradě v Bašce, v měsících březen-duben, říjen-listopad 2020 a
to v návazností na uzavřenou Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 2006/1, na k.ú. Baška sepsanou 25.2.2016.
9/45/2020 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška za účelem konání „12. Akademie orientálních tanců“ a to ve dnech 19.
6.2020 – generální zkouška (18 h–22 h) bezplatně a 20.6.2020 – Akademie (17 h–21 h) za úplatu dle platného
ceníku, žadateli: Mgr. Denisa Lednická PhDr. – vedoucí amatérské skupiny orientálních tanců Warda, Zborovská
299, 736 01 Frýdek-Místek.
10.1/45/2020 Rada obce Baška souhlasí
s uvedením s vystoupení skupiny YO YO Band dne 30.5.2020 na přehradě Baška – zastřešené podium u vodní
nádrže v rámci akci „Baška na Bašce“ za honorář 63 162,- Kč s DPH, který obsahuje všechny náklady spojené
s vystoupením hudební skupiny.
10.2/45/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého pořadu mezi Obcí Baška a agenturou LEV, zastoupenou Lubošem
Vilasem, se sídlem A. Hochové 490/12, 103 00, Praha 10 Kolovraty, 103 00, pro realizaci vystoupení hudební
skupiny YO YO Band dne 30.5.2020 na přehradě Baška v rámci akce „Baška na Bašce“.
11/45/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Dohody o splacení dlužné částky“ za nedoplatek na poplatku za odpady za roky 2013 – 2019, mezi
paní Marcelou Vokounovou, trvale bytem Baška 392, 739 01 Baška a Obcí Baška, zastoupenou starostkou Irenou
Babicovou, viz příloha č. 1 předloženého materiálu.
12.1/45/2020 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška za účelem konání Hasičského plesu dne 22. února 2020 od 19 – 03
hod. za úplatu dle platného ceníku, žadateli: SDH Baška, zastoupený Lukášem Handrejchem, se sídlem Baška 306,
739 01 Baška.
12.2/45/2020 Rada obce Baška souhlasí
s konáním akce – Hasičského plesu dne 22. února 2020 pod záštitou Obce Baška.
13/45/2020 Rada obce Baška rozhodla
o přidělení bytu v Domě se sociálními byty - byt č. 9 ve II. NP v Kunčičkách u Bašky č.p. 28, 739 01 Baška p.
Hutníkové Miluši, bytem Kunčičky u Bašky 10, 739 01 Baška.
14/45/2020 Rada obce Baška ruší usnesení č. 15.1/39/2019
záměr na pronájem části pozemku na p.č. 1964 k.ú. Baška za účelem umístění stánku určeného k prodeji potravin,
přípravy a prodeje občerstvení od 1.5.2020 do 30.9.2020.
15.1/45/2020 Rada obce Baška projednala
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování služby SENIOR TAXI Baška, provozovatelem p. Tomášem Pavlinským,
ul. Květná 279, 747 57 Slavkov s účinností od 1.2. 2020, dle přílohy č. 1 předběžného materiálu.
15.2/45/2020 Rada obce Baška rozhodla
O uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o provozování služby SENIOR TAXI Baška, provozovatelem p. Tomášem
Pavlinským, ul. Květná 279, 747 57 Slavkov s účinností od 1.2. 2020, dle přílohy č. 1 předběžného materiálu.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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