OBEC BAŠKA

56. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 56. schůze Rady obce Baška, konané dne 15.06.2020 na OÚ Baška v 17:00 hod

1/56/2020 Rada obce Baška schválila
program 56. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/56/2020 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/56/2020 Rada obce Baška rozhodla
na základě Zprávy o posouzení vybrat pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce zdroje tepla v objektu
Obecního úřadu Baška“ a podle §122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, vyzvat k doložení dokladů účastníka:
REMER, a.s.
Hřbitovní 429, 739 61 Třinec
IČ 19015003
3.2/56/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Obecního úřadu Baška“
mezi Obcí Baška a REMER, a.s., IČ: 19015003, Hřbitovní 429, 739 61 Třinec za cenu 1.161.018,82 Kč bez DPH
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3.3/56/2020 Rada obce Baška zmocňuje
starostku obce Baška k podpisu Smlouvy o dílo mezi Obcí Baška a REMER, a.s., IČ: 19015003, Hřbitovní 429,
739 61 Třinec, na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Obecního úřadu Baška“.
4.1/56/2020 Rada obce Baška rozhodla
v souladu s interní směrnicí č. 2/2016 pro schvalování a rozhodování zadavatele při administraci veřejných zakázek
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – Prodloužení kanalizace Dřevěný kopec uchazeči:
• Štěpán Vašinka, se sídlem Baška 120, 739 01 Baška, za maximální nabídkovou cenu 708 445,- Kč/bez DPH, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.2/56/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – Prodloužení kanalizace
Dřevěný kopec s uchazečem:
• Štěpán Vašinka, se sídlem Baška 120, 739 01 Baška, za maximální nabídkovou cenu 708 445,- Kč/bez DPH, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
5.1/56/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07070/2018/RRC
na realizaci projektu s názvem „PD – Chodník u silnice III/48412 v obci Baška, k.ú. Hodoňovice“, dle přílohy č.
1 předloženého materiálu.
5.2/56/2020 Rada obce Baška pověřuje
starostku k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotačního
programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“.
6/56/2020 Rada obce Baška rozhodla
požádat o přezkoumání hospodaření obce Baška za rok 2020 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor
podpory korporátního řízení a kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

7.1/56/2020 Rada obce Baška schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace, Baška 137, 739 01 Baška, IČ
70985570 sestavenou k 31. 12. 2019, dle přílohy č. 1 – 3 předloženého materiálu.
7.2/56/2020 Rada obce Baška rozhodla
převést výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace, Baška 137, 739
01 Baška, IČ 70985570 vykázaný v rámci účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019 ve výši –569.493,55 Kč
na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
7.3/56/2020 Rada obce Baška bere na vědomí
protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola,
Baška, příspěvková organizace za rok 2019 a inventarizační zprávu za rok 2019, dle přílohy č. 4 - 5 předloženého
materiálu.
7.4/56/2020 Rada obce Baška bere na vědomí
přijatá opatření Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na základě protokolu o provedení
následné veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u příspěvkové organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
8.1/56/2020 Rada obce Baška projednala
2 nabídky na pronájem části pozemku na p.č. 1964 k.ú. Baška za účelem provozování stánkového prodeje
občerstvení v období od června 2020 do října 2020.
8.2/56/2020 Rada obce souhlasí
s pronájmem části pozemku na p.č. 1964 k.ú. Baška za účelem provozování stánkového prodeje občerstvení
v období od června 2020 do října 2020 nájemci Petr Bauer, bytem Baška 279, 739 01 Baška.
8.3/56/2020 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku na p.č. 1964 k.ú. Baška mezi Obcí Baška a panem Petrem Bauerem,
bytem Baška 279, 739 01 Baška za účelem provozování stánkového prodeje občerstvení v období od června 2020
do října 2020, za cenu 300,-/m2/měsíc + služby.
9/56/2020 Rada obce Baška souhlasí
s provozem školní družiny Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace v období prázdnin,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
10.4/56/2020 Rada obce Baška pověřuje
starostku obce k úkonům směřujícím k výběru nového pojistitele majetku obce a příspěvkové organizace obce.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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