OBEC BAŠKA

84. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 84. schůze Rady obce Baška, konané dne 28. 6. 2021 na OÚ Baška v 15:00 hod

1/84/2021 Rada obce Baška schválila
program 84. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/84/2021 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/84/2021Rada obce Baška projednala
nabídku společnosti Gordic spol. s r.o. na pořízení systému Ginis Ultimate (do 20 uživatelů) z řady Ginis Standart
G1, včetně přenosného terminálu k inventarizaci majetku, dle přílohy č. 1 předloženého matriálu.
3.2/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
o záměru pořídit systém Ginis Ultimate (do 20 uživatelů) z řady Ginis Standart G1, včetně přenosného terminálu
k inventarizaci majetku 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 za maximální cenu 1.689.613,75 Kč vč. DPH a ukládá starostce obce prověřit
možnost podmínek nového dotačního titulu na digitalizaci veřejné správy.
4/84/2021 Rada obce Baška schvaluje
přijetí investiční dotace ve výši 400.000 Kč a uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 na projekt „Rekonstrukce
sportovního areálu TJ Sokol Baška“, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.
5.1/84/2021 Rada obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření Rady obce Baška č. 4 pro rok 2021 v příjmové i výdajové části s navýšením o 3.369.713 Kč
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5.2/84/2021 Rada obce Baška ukládá
provést rozpis rozpočtového opatření Rady obce Baška č. 4 pro rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6/84/2021 Rada obce Baška nesouhlasí
s předloženým návrhem malého náměstí před obecním úřadem a ukládá starostce zpracovat nový návrh, kde bude
více zeleně a méně betonových ploch.
7.1/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900033183 – pojištění majetku se Slavia pojišťovnou a.s. IČO:
601 97 501, se sídlem Táborská 940/31, 140 00, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
7.2/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900033184 – pojištění odpovědnosti se Slavia pojišťovnou a.s.
IČO: 601 97 501, se sídlem Táborská 940/31, 140 00, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
8/84/2021 Rada obce Baška ukládá
starostce obce předložit stavbu únikového schodiště z II. NP budovy č.p. 100 v Hodoňovicích k projednání
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Baška.
9/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení“ mezi Obcí Baška a ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 140 00.

10/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku mezi Obcí Baška a Správou železnic, státní organizace, se sídlem,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994234, jíž zastupuje Ing. Jiří Macho, ředitelem
Oblastního ředitelství Ostrava, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 2038 druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Baška, která byla oddělena geometrickým plánem č. 90931/2012-SŽG a označena jako p.č. 2038/2 k.ú. Baška o výměře 437 m2, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.
11/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít mezi pronajímatelem Obcí Baška, IČ 00296511, a nájemcem spol. SESTŘIČKA.CZ – DOMÁCÍ PÉČE
FRÝDECKO s.r.o., IČ 28658558, se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle, dodatek č. 1 ke stávající
smlouvě o nájmu prostoru ze dne 1. 7. 2020, kterým se rozšiřuje rozsah předmětu nájmu o prostor, ve stavebním
plánu ozn. 2.05 jako sklad o rozloze 7,25 m2, v II. NP budovy č. p. 149 Baška, a zároveň v souvislosti s tím se
upravuje příslušné ustanovení stávající smlouvy týkající se výše nájmu. Prostor ozn. 2.05 bude sloužit jako sklad
kompenzačních pomůcek, nájemné se navyšuje o částku odpovídající 125 Kč/m2.
K bodu č. 12 nebylo přijato žádné usnesení.
13.1/84/2021 Rada obce Baška souhlasí
s výpůjčkou části pozemků p.č. 427/1, 357, 571, 776/1 k.ú.Hodoňovice, společností Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mar.Hory, za účelem záboru pro stavbu
„SO 201 stavební úpravy mostu ev.č. 56-075“ v době trvání od 19.7.2021 do 29.7.2021 o celkové výměře 132 m2,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
13.2/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemků p.č. 427/1, 357, 571, 776/1 k.ú.Hodoňovice, společností Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mar.Hory, za účelem
záboru pro stavbu „SO 201 stavební úpravy mostu ev.č. 56-075“ v době trvání od 19.7.2021 do 29.7.2021
o celkové výměře 132 m2, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
14.1/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
O uzavření „Darovací smlouvy“ mezi obcí Baška a Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným hejtmanem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., jejímž předmětem je darování
dvou kusů „dýchacích přístrojů PSS 4000 set“ za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
speciální technikou pro činnost složek integrovaného záchranného systému, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
14.2/84/2021 Rada obce Baška pověřuje
v souladu s interní směrnicí č. 2/2016 paní starostku k podpisu „Darovací smlouvy“ mezi obcí Baška a
Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným hejtmanem prof.
Ing. Ivo Vondrákem, CSc..
15.1/84/2021 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem plochy o 12 m2 na pozemku p. č. 1964 k. ú. Baška v obci Baška – u přehrady, za účelem poskytování
občerstvení (např. zmrzlina, nealko nápoje, domácí burgery z grilu, párek v rohlíku, hranolky káva) z pojízdného
dodávkového vozidla, a to v období od 3. 7. 2021 do 30. 9. 2021.
15.2/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr na pronájem plochy o 12 m2 (s možností připojení na el. přípojku) na pozemku p. č. 1964 k. ú.
Baška v obci Baška – u přehrady, a to Lucii Habartové, IČ 09927921, sídlem Čujkovova 1714/21, Ostrava,
za účelem poskytování občerstvení (např. zmrzlina, nealko nápoje, domácí burgery z grilu, párek v rohlíku,
hranolky káva) z pojízdného dodávkového vozidla v období od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021.
15.3/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu 12 m2 (s možností připojení na el. přípojku) z pozemku p. č. 1964 k. ú. Baška v obci
Baška – u přehrady, a to mezi Obcí Baška a Lucii Habartovou, IČ 09927921, sídlem Čujkovova 1714/21, Ostrava,
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za účelem poskytování občerstvení (např. zmrzlina, nealko nápoje, domácí burgery z grilu, párek v rohlíku,
hranolky káva) z pojízdného dodávkového vozidla na dobu od 3. 7. 2021 do 31. 7. 2021 za cenu 300 Kč/m2/měsíc.
16/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
o zařazení žádosti paní Nikoly Fajmanové, Baška 105, 739 01 Baška do seznamu uchazečů o uzavírání nájemních
smluv o užívání bytů v majetku obce.
17.1/84/2021 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. 2020, dle přílohy č. 1 – 3 předloženého materiálu.
17.2/84/2021 Rada obce Baška bere na vědomí
protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
Baška, příspěvková organizace za rok 2020, přijatá opatření k odstranění nápravných opatření vyplývajících
z protokolu a inventarizační zprávu za rok 2020, dle přílohy č. 4 - 6 předloženého materiálu.
18.1/84/2021 Rada obce Baška projednala
žádost Mgr. Petry Petrovské, IČ 75858711, o pronájem nebytového prostoru o velikosti 55 m2 /místnost -2.04
(40,85 m2) + společný prostor (14,18 m2 - chodba, místnost 2.07 – WC + sprchový kout) v budově č. p. 149 Baška,
II. NP, 739 01 Baška, ve vlastnictví Obce Baška, k provozování fyzioterapeutických služeb (fyzioterapie,
rehabilitace, přístrojová terapie – lymfodrenáže, ultrazvuk, elektroléčba).
18.2/84/2021 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru o velikosti 55 m2/místnost -2.04 (40,85 m2) + společný prostor
(14,18 m2 - chodba, místnost 2.07 – WC + sprchový kout)/ v budově č. p. 149 Baška, II. NP, 739 01 Baška,
ve vlastnictví Obce Baška, Mgr. Petře Petrovské, IČ 75858711, za účelem provozování fyzioterapeutických
služeb, a to od 1. 9. 2021 na dobu neurčitou.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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