OBEC BAŠKA

105. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 105. schůze Rady obce Baška, konané dne 21. 2. 2022 na OÚ Baška v 15:30 hod

1/105/2022 Rada obce Baška schválila
program 105. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/105/2022 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3/105/2022 Rada obce Baška rozhodla
o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor firmě CNM Textil a.s. se sídlem Baška 425, 739 01 Baška
- pozemku parcelní č. 185/2 o výměře: 599 m2, jehož součástí je budova č.p. 425,
- pozemku parcelní č. 185/4 o výměře: 691 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č. ev.,
- pozemku parcelní č. 185/5 o výměře 980 m2,
- pozemku parcelní č. 187/2 o výměře: 66 m2,
vše v k.ú. Baška, na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2027 firmě CNM Textil a.s. se sídlem Baška 425,
739 01 Baška.
4.1/105/2022 Rada obce Baška projednala
návrh na neuplatnění inflační doložky v roce 2022 u 7 smluv o nájmu částí pozemků 919 a 922 v k. ú. Baška.
4.2/105/2022 Rada obce Baška rozhodla
nenavýšit v roce 2022 u smluv o nájmu částí pozemků 919 a 922 v k. ú. Baška v souvislosti s inflační doložkou
nájem o inflaci za rok 2021.
5.1/105/2022 Rada obce Baška projednala
návrh na neuplatnění inflační doložky v roce 2022 u smlouvy o nájmu garáže na p. č. 927 v k. ú. Baška.
5.2/105/2022 Rada obce Baška rozhodla
nenavýšit v roce 2022 u smlouvy o nájmu garáže na p. č. 927 v k. ú. Baška v souvislosti s inflační doložkou nájem
o inflaci za rok 2021.
6.1/105/2022 Rada obce Baška projednala
jedinou nabídku ke zveřejněnému adresnému záměru na pronájem části (20,2 m2) přízemního nebytového prostoru
v budově č. p. 146 v Bašce na pozemku p.č.203/1 v k. ú. Baška pro podnikatelské účely (šicí dílna – oděvy,
dekorace), a to na dobu určitou s počátkem nejdříve od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022.
6.2/105/2022 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít s Monikou Kretovou, byt. Baška 301, Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání - část (20,2 m2)
přízemního nebytového prostoru v budově č. p. 146 v Bašce na pozemku p.č.203/1 v k. ú. Baška –
pro podnikatelské účely (šicí dílna – oděvy, dekorace), a to na dobu určitou s počátkem nejdříve od 1. 3. 2022
do 31. 12. 2022 a za cenu 657 Kč/měsíc.
7/105/2022 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím věcného daru keramická pec Kittec CB 66S s TC 44 v celkové hodnotě 50.090 Kč, od Spolku klubu
rodičů ZŠ a MŠ Baška z.s., se sídlem Baška 137, 739 01, Baška, IČO: 032 05 355, zastoupený předsedkyní
Zuzanou Němcovou, DiS, 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.
8/105/2022 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím věcného daru pianina Yamaha Stage Piano vč. stojanu v celkové hodnotě 12.490 Kč, od Spolku klubu
rodičů ZŠ a MŠ Baška z.s., se sídlem Baška 137, 739 01, Baška, IČO: 032 05 355, zastoupený předsedkyní
Zuzanou Němcovou, DiS, 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.
K bodu č. 9 nebylo přijato žádné usnesení.
10.1/105/2022 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška na pondělky od 28. února 2022 - dále 7., 14., 21., 28. 3. a 4. 4. 2022
od 20-21 hodin za účelem kurzu společenského tance: Tanec nebo víno pod vedením účastníka TV soutěže
StarDance Martina Prágra a jeho partnerky Denisy Galandžárové (jedna hodina pro začátečníky, žadatel: Komise
pro sport, školství a práci s mládeží při OÚ Baška, zastoupená: Monikou Navrátilovou.
10.2/105/2022 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy na pronájem Kulturního domu Baška na pondělky od 28. února 2022 - dále 7., 14., 21., 28. 3.
a 4. 4. 2022 od 20-21 hodin za účelem kurzu společenského tance: Tanec nebo víno pod vedením Martina Prágra
a Denisy Galandžárové, žadateli: Komise pro sport, školství a práci s mládeží při OÚ Baška, zastoupená: Monikou
Navrátilovou, Provozovatel kurzu: Martin Prágr, J. Suka 2917/1a, 695 01 Hodonín, Korespondenční adresa:
Střítež 258, 739 59 Střítež, t.č: 776749142.
K bodu č. 11 nebylo přijato žádné usnesení.
12/105/2022 Rada obce Baška schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova vyhlášený MAS Frýdlantsko-Beskydy pro akci
„Pořízení židlí do kulturního domu, PC pro knihovnu a nůžkového stanu v obci Baška“.
13/105/2022 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr darovat část pozemku p.č. 2031 v k.ú. Baška, která byla odměřena geometrickým plánem
č. 1375-317/2020 a označena jako díl „a“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve prospěch
Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupeného Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711.
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