OBEC BAŠKA

81. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 81. schůze Rady obce Baška, konané dne 17. 5. 2021 na OÚ Baška v 15:00 hod

1/81/2021 Rada obce Baška schválila
program 81. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/81/2021 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
na základě hodnocení nabídek vybrat pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Obec Baška-pojištění majetku,
odpovědnosti za újmu a vozidel“, části 1 vztahující se k pojištění majetku a odpovědnosti za škodu účastníka:
Slavia pojišťovna a.s.
Táborská 940/31, 140 00 Praha 4 Nusle
IČ 60197501
3.2/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
na základě hodnocení nabídek vybrat pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Obec Baška-pojištění majetku,
odpovědnosti za újmu a vozidel“, části 2 vztahující se k pojištění vozidel účastníka:
Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ 47115971
3.3/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku v rámci veřejné zakázky s názvem „Obec Baška-pojištění
majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel“ mezi Obcí Baška a Slavia pojišťovna a.s., IČ 60197501, Táborská
940/31, 140 00 Praha 4 Nusle za cenu 604.440,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3.4/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti v rámci veřejné zakázky s názvem „Obec Baška-pojištění
majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel“ mezi Obcí Baška a Slavia pojišťovna a.s., IČ 60197501, Táborská
940/31, 140 00 Praha 4 Nusle za cenu 191.160,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
3.5/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření skupinové pojistné smlouvy na pojištění vozidel v rámci veřejné zakázky s názvem „Obec Baškapojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel“ mezi Obcí Baška a Allianz pojišťovna, a.s., IČ 47115971,
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 za cenu 314.240,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
4/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít s vlastníky (oprávnění) pozemků p. č 797 a 798/2 v k. ú. Kunčičky u Bašky v obci Baška smlouvu o
bezplatném zániku věcného břemene (právo chůze a jízdy), zřízené v roce 1994, kterým je již neúčelně zatížen
obecní pozemek p. č. 798/1 v k. ú. Kunčičky u Bašky v obci Baška. Náklady za výmaz věcného břemene v katastru
nemovitostí ponese Obec Baška (strana povinná).
5/81/2021 Rada obce Baška projednala
žádost pana Rostislava Pavlika, bytem Jana Čapka 723, Frýdek-Místek, o koupi nemovitosti pro bydlení, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6.1/81/2021 Rada obce Baška projednala
žádost pana Eduarda Špoka, bytem Kunčičky u Bašky 282, 739 01 Baška, evidovanou pod č.j. 1934/2021, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6.2/81/2021 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o vyhlášení záměru prodat pozemek p.č. 79/6 a p.č. 80 oba v k.ú. Kunčičky u Bašky.

7/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu obecního pozemku p. č. 1951 k. ú. Baška v obci Baška u přehrady za účelem konání
hudebního festivalu „Baška žije“ dne 31. 7. 2021 mezi Obcí Baška a pořadateli Danielem Waszutem, IČ 04526457,
a Rostislavem Meierem, IČ 08211426.
8.1/81/2021 Rada obce Baška projednala
nabídku Bohdana Mužíka, IČO 87067145, k zveřejněnému záměru na pronájem plochy 12,78 m 2 na pozemku ve
vlastnictví Obce Baška p. č. 1964 k. ú. Baška, druh pozemku ostatní plocha, za účelem provozování stánkového
prodeje občerstvení v době od 31. 5. 2021 do 30. 9. 2021.
8.2/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu plochy 12,78 m2 na pozemku ve vlastnictví Obce Baška p. č. 1964 k. ú. Baška, druh
pozemku ostatní plocha, za účelem provozování stánkového prodeje občerstvení (kávové nápoje, limonády,
palačinky, tortily, zmrzlina, aj.), a to mezi Obcí Baška a Bohdanem Mužíkem, IČO 87067145, na dobu určitou od
31.5.2021 do 30. 9. 2021 za nájemné ve výši 300 Kč/m2/měsíc.
9.1/81/2021 Rada obce Baška projednala
nabídku Gabriely Kovaľové, IČ 73209775, k zveřejněnému záměru na pronájem plochy 30 m2 na obecním
pozemku p. č. 2006/1 k. ú. Baška – 5 m x 6 m bezprostředně navazující na dlážděnou terasu nemovitosti č. p. 509
k. ú. Baška u přehrady.
9.2/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření dodatku (ke smlouvě ze dne 27. 4. 2021 o nájmu prostoru sloužícího podnikání) na rozšíření předmětu
nájmu o plochu 30 m2 na obecním pozemku p. č. 2006/1 k. ú. Baška – 5 m x 6 m bezprostředně navazující
na dlážděnou terasu budovy č. p. 509 k. ú. Baška u přehrady, za účelem rozšíření venkovního posezení
pro zákazníky využívající služeb občerstvení v budově č. p. 509, a to mezi Obcí Baška a Gabrielou Kovaľovou,
IČ 73209775, za nájemné ve výši 600 Kč/30m2/měsíc za období sezónního provozu, tj. za období od 1.5. do 30.9.
každého kalendářního roku trvání nájmu.
10.1/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí finančního daru Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, spolek zapsaný ve spolkovém
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6963, IČO: 270 19 195, se sídlem Za Sušárnou
391, Mořkovice, 742 72, zastoupený předsedou PhDr. Mgr. Vítězslavem Černochem, na podporu charitativní akce
– 13. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje ve výši 5.000
Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
10.2/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a Fondem pro opuštěné a handicapované děti a mládež, spolek
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6963,
IČO: 270 19 195, se sídlem Za Sušárnou 391, Mořkovice, 742 72, zastoupený předsedou PhDr. Mgr. Vítězslavem
Černochem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
11/81/2021 Rada obce Baška projednala
vyjádření vlastníků k záměru dopravního řešení lokality v Hodoňovicích „U valu“ a ukládá starostce svolat jednání
s vlastníky dotčených pozemků do 30. 6. 2021.
12/81/2021 Rada obce Baška bere na vědomí
informaci o podání žádosti o dotaci na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v obci Baška“ v rámci výzvy
„JSDH_V3_2022 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR, generální
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.
13/81/2021 Rada obce Baška rozhodla
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení vodovodu, lokalita nad Čendou,
Hodoňovice“ postupem pro limit č. 1 Interní směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
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a postupem pro limit č. 1 Interní směrnice č. 2/2016 pro schvalování a rozhodování zadavatele při administraci
veřejných zakázek společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ 45193665, se sídlem 28.
října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory za celkovou cenu 1.269.574,53 Kč bez DPH.
14/81/2021 Rada obce Baška bere na vědomí
Vyjádření k záměru „Optimalizace výkonu BPS“ dle zákona o posouzení vlivů na životní prostředí, které bude
zasláno Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jako reakce na vyhlášený záměr BPS Hodoňovice.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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