OBEC BAŠKA

46. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 46. schůze Rady obce Baška, konané dne 10.02.2020 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/46/2020 Rada obce Baška schválila
program 46. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/46/2020 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3/46/2020 Rada obce Baška rozhodla
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Komplexní nakládání s odpady v obci Baška“ postupem pro
limit č. 1 Interní směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a postupem pro limit č. 1
Interní směrnice č. 2/2016 pro schvalování a rozhodování zadavatele při administraci veřejných zakázek
společnosti FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 na období duben – říjen 2020 za
celkovou cenu 1.918.444,36 Kč bez DPH.
4.1/46/2020 Rada obce Baška schvaluje
výjimku z Interní směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Telekomunikační služby pro Obec Baška“ spočívající v:




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

4.2/46/2020 Rada obce Baška schvaluje
rozsah poptávaných služeb pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Telekomunikační služby pro obec
Baška“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.3/46/2020 Rada obce Baška schvaluje
seznam oslovených firem pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Telekomunikační služby pro obec
Baška“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
5.1/46/2020 Rada obce Baška schvaluje
výjimku z Interní směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Nákup služebního vozidla pro Obec Baška“ spočívající v:



oslovení uchazečů, popř. formou konfigurátoru na webových stránkách e-mailem, bez zpracované výzvy
příjem nabídek e-mailem

5.2/46/2020 Rada obce Baška zmocňuje
starostku obce Baška k uzavření a podpisu kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Nákup služebního vozidla pro obec Baška“.
6.1/46/2020 Rada obce Baška projednala
uzavření „Plánovací smlouvy na vybudování veřejné technické infrastruktury“ mezi obcí Baška a Marcelem
Ramíkem a Helenou Ramíkovou, Hukvaldská 1560, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
6.2/46/2020 Rada obce Baška schvaluje
uzavření „Plánovací smlouvy na vybudování veřejné technické infrastruktury“ mezi obcí Baška a Marcelem
Ramíkem a Helenou Ramíkovou, Hukvaldská 1560, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.

7.1/46/2020 Rada obce Baška projednala
žádost paní Jany Růžičkové, bytem Baška 329, 739 01 Baška na pronájem části objektu č.p. 320 Kunčičky u
Bašky, 739 01 Baška, tj. I. NP včetně přístupového schodiště z přízemí na pozemku p.č. 354, vše k.ú. Kunčičky
u Bašky dne 07.03.2020 od 12:00 – 22:00 hodin, za účelem konání rodinné oslavy.
7.2/46/2020 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem nebytového prostoru, části objektu č.p. 320 Kunčičky u Bašky, 739 01 Baška, tj. I. NP včetně
přístupového schodiště z přízemí, na pozemku p.č 354, vše na k.ú. Kunčičky u Bašky dne 07.03.2020 od 12:00 –
22:00 hodin za cenu 1.000,-Kč + 500,-Kč jako úhrada za elektřinu, plyn a vodu, za účelem konání rodinné oslavy.
7.3/46/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o pronájmu části objektu č.p. 320, tj. I. NP včetně přístupového schodiště z přízemí, na
pozemku p.č. 354, vše k.ú. Kunčičky u Bašky za účelem konání rodinné oslavy dne 07.03.2020 od 12:00 – 22:00
hodin za cenu 1.000,-Kč + 500,-Kč jako úhrada za elektřinu, plyn a vodu, za účelem konání rodinné oslavy.
8.1/46/2020 Rada obce Baška projednala
žádost o převzetí záštity nad plesem Spolku klubu rodičů při ZŠ a MŠ Baška a o bezplatný pronájem KD Baška
pro tento ples, který se bude konat dne 14. 03. 2020, žadatel: Spolek klubu rodičů při ZŠ a MŠ Baška z.s. se sídlem
Baška 137, 739 01 Baška zastoupený Zuzanou Němcovou - předsedkyní spolku.
8.2/46/2020 Rada obce Baška souhlasí
s převzetím záštity nad plesem Spolku klubu rodičů při ZŠ a MŠ Baška a s bezplatným pronájem KD Baška pro
tento ples, který se bude konat dne 14. 03. 2020, žadatel: Spolek klubu rodičů při ZŠ a MŠ Baška z.s. se sídlem
Baška 137, 739 01 Baška, zastoupený Zuzanou Němcovou – předsedkyní spolku.
9/46/2020 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška za účelem konání akce plesového typu, dne 15. února 2020 od 18 – 02
hod. za úplatu dle platného ceníku, žadateli: Beskydský letecký klub, z.s., zastoupený předsedou spolku: Kamilem
Kabátem, Čeladná 264, 739 12 Čeladná.
10/46/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Dohody o splacení dlužné částky“ za nedoplatek na poplatku za odpady za roky 2009 – 2019, mezi
paní Ivou Chalupovou, trvale bytem Baška 420, 739 01 Baška a Obcí Baška, zastoupenou starostkou Irenou
Babicovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
11/46/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Dohody o splacení dlužné částky“ za nedoplatek na poplatku za odpady za roky 2009 – 2019, mezi
panem Miroslavem Bukovjanem, trvale bytem Baška 420, 739 01 Baška a Obcí Baška, zastoupenou starostkou
Irenou Babicovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
12/46/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Dohody o splacení dlužné částky“ za nedoplatek na nájemném za období říjen 2019 – leden 2020,
mezi paní Radkou Hochovou, trvale bytem Baška 104, 739 01 Baška a Obcí Baška, zastoupenou starostkou Irenou
Babicovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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