OBEC BAŠKA

54. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 54. schůze Rady obce Baška, konané dne 18.05.2020 na OÚ Baška v 17:00 hod

1/54/2020 Rada obce Baška schválila
program 54. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/54/2020 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Obecního úřadu
Baška“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3.2/54/2020 Rada obce Baška souhlasí
se zněním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
zdroje tepla v objektu Obecního úřadu Baška“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
3.3/54/2020 Rada obce Baška souhlasí
s navrženým seznamem firem pro oslovení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
zdroje tepla v objektu Obecního úřadu Baška“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3.4/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
v souladu s Interní směrnicí č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu oslovit 4 subjekty k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Obecního
úřadu Baška“.
4.1/54/2020 Rada obce Baška ruší usnesení 5.2/1017/2018 ve znění:
Rada obce Baška souhlasí s uložením nového kanalizačního řádu do pozemku místní komunikace p.č. 1248 k.ú.
Baška v majetku Obce Bašky a se záměrem spolufinancování realizace stavby splaškové kanalizace na výše
uvedeném pozemku s tím, že bude uzavřena Smlouva o sdružení finančních prostředků.
4.2/54/2020 Rada obce Baška ruší usnesení 3.2/118/2018 ve znění:
Rada obce Baška rozhodla o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
kanalizačního potrubí, uloženého do pozemku místní komunikace p.č. 1248 pro nemovitost na pozemku p.č.
1265/4 v k.ú. Baška mezi Obcí Baška a Bc. Danielem Peterkem bytem Baška 278, 739 01 Baška. Výše jednorázové
finanční úhrady bude činit 300,-Kč vč. DPH.
4.3/54/2020 Rada obce Baška ruší usnesení 5.2/44/2020 ve znění:
Rada obce Baška souhlasí s finančním příspěvkem na vybudování kanalizačního řadu splaškové kanalizace na
pozemku místní komunikace v majetku Obce Baška p.č. 1248 k.ú. Baška a to ve výši 50% z vysoutěžené částky,
max. do výše 300 000,-Kč.
4.4/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení kanalizace Dřevěný kopec“ zadávanou
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4.5/54/2020 Rada obce Baška souhlasí
se zněním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení
kanalizace Dřevěný kopec“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.6/54/2020 Rada obce Baška souhlasí
s navrženým seznamem firem pro oslovení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Prodloužení
kanalizace Dřevěný kopec“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

4.7/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
v souladu s Interní směrnicí č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu oslovit 4 subjekty k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení kanalizace Dřevěný kopec“.
4.8/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smluv o spolufinancování díla s názvem „Prodloužení kanalizace Dřevěný kopec“ na pozemku p.č.
1248 k.ú. Baška mezi Obcí Baška a panem Bc. Danielem Peterkem bytem Baška č.p.278,739 01 Baška, panem
Ing. Davidem Peterkem bytem Baška č.p.278,739 01 Baška, panem Davidem Malcherem bytem Vogelgasse 5,
90522 Oberasbach, Německo a manžely Evžena a Drahomíry Kieckových, bytem Baška č.p.50,739 01 Baška, dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4.9/54/2020 Rada obce Baška pověřuje
starostku Obce Baška k podpisu smluv o spolufinancování díla s názvem „Prodloužení kanalizace Dřevěný kopec“
na pozemku p.č. 1248 k.ú. Baška mezi Obcí Baška a panem Bc. Danielem Peterkem bytem Baška č.p.278,739 01
Baška, panem Ing. Davidem Peterkem bytem Baška č.p.278,739 01 Baška, panem Davidem Malcherem bytem
Vogelgasse 5, 90522 Oberasbach, Německo a manžely Evžena a Drahomíry Kieckových, bytem Baška č.p.50,739
01 Baška, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
5.1/54/2020 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.
5.2/54/2020 Rada obce Baška pověřuje
v souvislosti s interní směrnicí č. 2/2016 paní starostku k podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.4.2019
mezi obcí Baška a společností FILDMAN PROJEKT s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, 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.
6.1/54/2020 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o směně pozemku p.č. 1210/35 ve výměře 245 m 2, 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.
6.2/54/2020 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.
7.1/54/2020 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o prodeji části pozemku p.č. 1285 druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Baška, která byla odměřena
geometrickým plánem č. 1331-330/2019 a označena jako parc. č. 1285/2 ve výměře 36 m2 v k.ú. Baška manželům
Vrublovým, oba bytem Baška 418, 739 01 Baška, dle přílohy č.1 předloženého materiálu.
7.2/54/2020 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška a panem Ing. Lubomírem Vrublem a paní Svatavou
Vrublovou, oba bytem Baška 418, 739 01 Baška, jejímž předmětem bude prodej části pozemku p.č. 1285 druh
pozemku ostatní plocha v k.ú. Baška, která byla odměřena geometrickým plánem č. 1331-330/2019 a označena
jako parc. č. 1285/2 ve výměře 36 m2 v k.ú. Baška za cenu stanovenou dohodou ve výši 100,-Kč/m2, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu.
8/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr na pronájem části pozemku na p.č. 1964 k.ú. Baška – přehrada Baška za účelem provozování
stánkového prodeje panu Petru Bauerovi, bytem Baška 279, 739 01 Baška na období červen – říjen 2020.
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9.1/54/2020 Rada obce Baška projednala
žádost pana Vladimíra Samiece, Lískovecká 2868, 738 01 Frýdek-Místek o prominutí nájmu nebytových prostor
v budově č.p. 421, 739 01 Baška. Nájemné činí 4.114,- Kč/měsíčně.
9.2/54/2020 Rada obce Baška schvaluje
posunutí splatnosti nájmu nebytových prostor nájemce pana Vladimíra Samiece, Lískovecká 2868, 738 01
Frýdek-Místek o tři měsíce s tím, že poslední splátka nájmu za rok 2020 bude v 03/2021.
10.1/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
o přijetí finančního daru od společnosti RenoFarma Beskyd, a.s., se sídlem Palkovice č.p. 919, 739 41 Palkovice,
IČ: 04850904, zastoupené předsedou představenstva Mgr. Petrem Vlasákem na rozvoj občanských aktivit v oblasti
mládeže ve výši 50.000,- Kč.
10.2/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a společnosti RenoFarma Beskyd, a.s., se sídlem Palkovice č.p. 919,
739 41 Palkovice, IČ: 04850904, zastoupenou předsedou představenstva Mgr. Petrem Vlasákem, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
11.1/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Baška Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Baška, se
sídlem Kunčičky u Bašky 80, 739 01 Baška, IČ, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 42059, zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem na dofinancování projektu „Zázemí
mládežnického včelařského kroužku v Bašce“ ve výši 18.000,- Kč, za podmínky vrácení dotace, která byla
poskytnuta na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 26/2020, uzavřené dne
14.1.2020.
11.2/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 33/2020 mezi obcí Baška a Českým svazem
včelařů, z.s., základní organizace Baška, se sídlem Kunčičky u Bašky 80, 739 01 Baška, IČ: 63026201, pobočný
spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 42059, zastoupený předsedou Bc.
Martinem Carbolem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky vrácení dotace, která byla poskytnuta
na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 26/2020, uzavřené dne 14.1.2020.
12.1/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČ: 61383198,
spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5966, zastoupen ředitelkou Soňou
Petráškovou na provoz Linky bezpečí ve výši 1.000,- Kč.
12.2/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a Linkou bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha,
IČ: 61383198, spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5966, zastoupen
ředitelkou Soňou Petráškovou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
13/54/2020 Rada obce Baška projednala
předložený návrh OZV č. 1/2020 o nočním klidu. Z důvodu infekce COVID-19 a příslušných opatření nebude
v letošním roce tento návrh zastupitelstvu předložen.
14/54/2020 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vydat na základě ust. § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o zřízení Obecní policie Baška.
15/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
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o obnovení provozu Mateřské školy v Bašce a Kunčičkách u Bašky a Dětské skupiny Školička od 25. května 2020,
a to vzhledem k současnému obnovení provozu 1. stupně ZŠ Baška ve stejném termínu, a v návaznosti na
uvolňování opatření vlády ČR, které vedly ke zmírnění šíření virové nákazy COVID-19.
16/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
o odečtení dnů 12.,13. a 16.3.2020 z docházky v rámci podání II. zprávy o realizaci, a to z důvodu nízké
obsazenosti, která byla způsobena sníženým zájmem rodičů o službu dětské skupiny, a to v návaznosti na obavy
o zdraví, preventivní důvody, čerpání OČR, nastoupení na home office, apod.
17/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
o zařazení žádosti pana Mojmíra Adamčíka, Baška 124, 739 01 Baška do seznamu uchazečů o uzavírání nájemních
smluv o užívání bytů v majetku obce.
18.1/54/2020 Rada obce Baška projednala
Dodatek č. 2. organizačního řádu Obecního úřadu Baška – změna přílohy č. 3. organizační struktura obecního
úřadu Baška s účinností od 1. 6. 2020, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.
18.2/54/2020 Rada obce Baška schvaluje
Dodatek č. 2. organizačního řádu Obecního úřadu Baška – změna přílohy č. 3. organizační struktura obecního
úřadu Baška s účinností od 1. 6. 2020, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.
19.1/54/2020 Rada obce Baška ruší usnesení č. 17.2/47/2020
pronájem pozemku p.č. 1951 k.ú. Baška – přehrada Baška, panu Rostislavu Meirovi, Bezručova 1778, 738 01
Frýdek-Místek a panu Danielovi Waszutovi, M. Chasáka 3149, 738 01 Frýdek-Místek, za účelem konání festivalu
„Baška žije“ dne 01.08.2020, za cenu 6,-Kč/m².
19.2/54/2020 Rada obce Baška projednala
žádost o pronájem pozemku p.č. 1951 k.ú. Baška za účelem pořádání festivalu „Baška žije, pana Rostislava Meira,
bytem Bezručova 1778, 738 01 Frýdek-Místek a pana Daniela Waszuta, M. Chasáka 3249, 738 01 Frýdek-Místek
dne 31.7.2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
19.3/54/2020 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem pozemku p.č. 1951 k.ú. Baška – přehrada Baška, panu Rostislavu Meierovi, Bezručova 1778, 738
01 Frýdek-Místek a panu Danielovi Waszutovi, M. Chasáka 3149, 738 01 Frýdek-Místek, za účelem konání
festivalu „Baška žije“ dne 31.7.2021, za cenu 6,-Kč/m².
20/54/2020 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr darovat část pozemku p.č. 2024 k.ú. Baška druh pozemku ostatní plocha, která byla odměřena
geometrickým plánem č. 1334-2/2020 a označena jako parc. č. 2024/2 (nově oddělená část, kterou obec hodlá
darovat) o výměře 56 m2 v k.ú. Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně stavby na tomto pozemku
umístěné ve prospěch Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou
silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, která jedná na základě čl. IX odst.
3) písm. d) zřizovací listiny.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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