OBEC BAŠKA

80. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 80. schůze Rady obce Baška, konané dne 3. 5. 2021 na OÚ Baška v 15:00 hod

1/80/2021 Rada obce Baška schválila
program 80. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/80/2021 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/80/2021 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
schválit Směrnici č. 2/2021 – Organizační řád Obecní policie Baška.
3.2/80/2021 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
pověřit strážníka Mgr. Bc. Libora Bělíka plněním úkolů při řízení Obecní policie Baška vymezených v článku
3.2 Směrnice č. 2/2021 – Organizační řád obecní policie Baška.
4.1/80/2021 Rada obce Baška projednala
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti uzavřenou mezi smluvními stranami
Statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek a Obcí Baška.
4.2/80/2021 Rada obce Baška doporučuje zastupitelstvu
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti uzavřenou mezi smluvními
stranami Statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek a Obcí Baška a dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5/80/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Protipovodňová opatření obce Baška“ mezi
Obcí Baška a EMPEMONT, s.r.o., IČ 27772179, Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí za cenu
3.712.086,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6.1/80/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Dohody o narovnání mezi Obcí Baška a společností NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí 428, 760
01 Zlín, jejímž předmětem je narovnání rozsahu předmětu díla dle Smlouvy o dílo ze dne 5.2.2018 dle přílohy č.
2 této zprávy.
6.2/80/2021 Rada obce Baška zmocňuje
starostku obce Baška k podpisu Dohody o narovnání mezi Obcí Baška a NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí
428, 760 01 Zlín.
7.1/80/2021 Rada obce Baška projednala
žádost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, („Oprávněná“), o uzavření smlouvy č. IZ-12-8001653/VB1 o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby – zařízení distribuční soustavy – Demontáž a montáž vzdušného
vedení, kdy dotčeným pozemkem je parcela č. 2028/2 v k. ú. Baška v obci Baška ve vlastnictví Obce Baška
(„Povinná“).
7.2/80/2021 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, („Oprávněná“), smlouvu č. IZ-12-8001653/VB1 o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby – zařízení distribuční soustavy – Demontáž a montáž vzdušného vedení, kdy
dotčeným pozemkem je parcela č. 2028/2 v k. ú. Baška v obci Baška ve vlastnictví Obce Baška („Povinná“).
8.1/80/2021 Rada obce Baška bere na vědomí
vyjádření manželů Skokanových ze dne 14. 4. 2021 k cenové nabídce předložené dne 18. 3. 2021, dle přílohy č. 5
a 6 předloženého materiálu.

8.2/80/2021 Rada obce Baška doporučuje
předložit informaci o výsledku jednání s manželi Skokanovými na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce Baška.
9.1/80/2021 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem plochy cca 10 m2 na pozemku p. č. 1964 k. ú. Baška v obci Baška – u přehrady, za účelem stálého
sezónního umístění stánku fungujícího jako malá mobilní kavárna, a to v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.
9.2/80/2021 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr na pronájem plochy o cca 10 m2 (s možností připojení na el. přípojku) na pozemku p. č. 1964 k. ú.
Baška v obci Baška – u přehrady, za účelem stálého sezónního umístění stánku fungujícího jako malá mobilní
kavárna provozovaná Veronikou Gebauerovou, byt. Baška 547 a Natálií Kekovou, a to na dobu určitou od 1. 6.
do 30. 9. 2021.
10/80/2021 Rada obce Baška schvaluje
Domovní řád upravující základní práva a povinnosti pronajímatele a uživatelů bytů ve vlastnictví obce.
11.1/80/2021 Rada obce Baška projednala a bere na vědomí
sdělení o rozhodných kritériích pro přijetí do 1. ročníků Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvková
organizace ve školním roce 2021-2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
11.2/80/2021 Rada obce Baška projednala a bere na vědomí
informaci o proběhlých zápisech a počtech žáků přijatých do 1. ročníků Základní školy a Mateřské školy, Baška,
příspěvková organizace, ve školním roce 2021-2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
12/80/2021 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím daru a nabytím majetku do vlastnictví – 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S v hodnotě
19.990 Kč včetně DPH od společnosti Prusa Research a.s., Partyzánská 188/7a, 170 00, Praha 7,
IČO 066 49 114 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, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
13/80/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Dohody o splacení dlužné částky“ za nedoplatek na nájemném a zálohách na služby za období listopad
2020 – duben 2021a nedoplatku na vyúčtování záloh za rok 2019, mezi paní Radkou Hochovou, trvale bytem
Baška 104, 739 01 Baška a Obcí Baška, zastoupenou starostkou Irenou Babicovou, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
14.1/80/2021 Rada obce Baška pověřuje
Starostku Obce Baška Irenu Babicovou k níže uvedeným právním úkonům za Obec Baška:
uzavírání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které se týkají uložení splaškové kanalizace v pozemcích
ve vlastnictví fyzických osob a konaní dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy.
14.2/80/2021 Rada obce Baška schvaluje
Cenové podmínky pro uzavírání smluv o služebnostech: 10,- Kč/běžný metr a příkopy.
15.1/80/2021 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Revitalizace obecních pozemků – Kunčičky u Bašky“
zadávanou dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, elektronicky
s podáním nabídky prostřednictvím profilu zadavatele.
15.2/80/2021 Rada obce Baška souhlasí
se zněním zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Revitalizace obecních
pozemků – Kunčičky u Bašky“ zadávanou dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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15.3/80/2021 Rada obce Baška jmenuje
komisi pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Revitalizace obecních pozemků – Kunčičky u Bašky“ ve složení 3 členů:
členové:
1.
2.
3.

Ing. Jan Richter
Roman Tomis
Bc. Karla Bernátková

16/80/2021 Rada obce Baška rozhodla
o přidělení bytu v Domě se sociálními byty č. 12 ve II. NP v Kunčičkách u Bašky čp. 28, 739 01 Baška
paní Jiřině Sidkové, bytem Baška 398, 739 01 Baška.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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