OBEC BAŠKA

89. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 89. schůze Rady obce Baška, konané dne 20. 9. 2021 na OÚ Baška v 15:00 hod

1/89/2021 Rada obce Baška schválila
program 89. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/89/2021 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/89/2021 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
souhlasit s budoucím nabytím a budoucím převodem části pozemku p.č. 352/11 druh pozemku lesní pozemek,
v k.ú. Kunčičky u Bašky, do vlastnictví obce Baška, která bude odměřena geometrickým plánem po dokončení
stavby „První úsek cyklostezky Frýdek-Místek - Baška, lávka u železniční stanice“.
3.2/89/2021 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
souhlasit s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy kupní mezi Obcí Baška a panem Kamilem
Petřkovským, bytem Hasičská 3041, 738 01 Frýdek-Místek, jejímž předmětem bude koupě části pozemku p.č.
352/11 v k.ú. Kunčičky u Bašky, která bude odměřena geometrickým plánem po dokončení stavby „První úsek
cyklostezky Frýdek-Místek - Baška, lávka u železniční stanice“, za cenu 100 Kč za 1 m2.
4.1/89/2021 Rada obce Baška projednala
nabídku Mgr. Petry Petrovské, IČ 75858711, k zveřejněnému záměru na pronájem nebytového prostoru v objektu
stavby občanského vybavení č. p. 149, II. NP, 739 01 Baška, ve vlastnictví Obce Baška, k provozování
fyzioterapeutických služeb afyzioterapie, rehabilitace, přístrojová terapie – lymfodrenáže, ultrazvuk,
elektroléčba).
4.2/89/2021 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít s Mgr. Petrou Petrovskou, IČ 75858711, Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře
49,03 m2 v objektu stavby občanského vybavení č. p. 149, II. NP, 739 01 Baška, ve vlastnictví Obce Baška,
k provozování fyzioterapeutických služeb s tím, že nájemní vztah se sjednává na dobu neurčitou od 1. 11. 2021,
kdy nájemné činí 4.000 Kč/měsíc + služby.
4.3/89/2021 Rada obce Baška rozhodla
v případě uzavření s Mgr. Petrou Petrovskou, IČ 75858711, Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o
celkové výměře 49,03 m2 v objektu stavby občanského vybavení č. p. 149, II. NP, 739 01 Baška, uzavřít se
společností SESTŘIČKA.CZ-DOMÁCÍ PÉČE FRÝDECKO s.r.o. v souvislosti s nájmem prostorů v II. NP ve
stejném objektu dodatek ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 1. 7. 2020, č. j.
OUB/2914/2021, kdy předmětem dodatku bude úprava nájmu společně užívaného prostoru, konkrétně sociální
místnosti.
5/89/2021 Rada obce Baška rozhodla
vydat Požární řád obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6/89/2021 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím daru ve výši 48.000 Kč pro účely rozvoje a podporu čtenářské gramotnosti a pisatelství u žáků od
společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., IČO: 290 05 469 pro Základní škola
a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace, se sídlem Baška 137, 739 01 Baška, IČ: 709 85 570, zastoupená
ředitelkou Mgr. Bc. Renátou Válkovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
7.1/89/2021 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu obce Baška organizaci Volejbalový
klub Baška, se sídlem: Baška 311, 739 01, Baška, IČO: 270 15 963, zastoupený předsedou Petrem Dibonem, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

7.2/89/2021 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 36/2021 mezi obcí Baška a
organizací Volejbalový klub Baška, se sídlem: Baška 311, 739 01, Baška, IČO: 270 15 963, zastoupený předsedou
Petrem Dibonem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
8/89/2021 Rada obce Baška rozhodla
o udělení souhlasu s použitím logotypu obce Bašky, dle platného logo manuálu na pozvánku akce.
9/89/2021 Rada obce Baška rozhodla
o zařazení žádosti pana Rudolfa Štivara, bytem Kunčičky u Bašky 165, 739 01 Baška do seznamu uchazečů o
uzavírání nájemních smluv o užívání sociálních bytů v majetku obce.
10/89/2021 Rada obce Baška rozhodla
o zařazení žádosti pana Jaroslava Trněného, bytem Hodoňovice 69, 739 01 Baška do seznamu uchazečů o
uzavírání nájemních smluv o užívání sociálních bytů v majetku obce.
11/89/2021 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce
sportovního areálu TJ Sokol Baška“ mezi Obcí Baška a společností INPROS F-M, s.r.o., IČ 64611281, se sídlem
28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek.
K bodu č. 12 nebylo přijato žádné usnesení.
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