OBEC BAŠKA

112. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 112. schůze Rady obce Baška, konané dne 30. 5. 2022 na OÚ Baška v 15:30 hod
1/112/2022 Rada obce Baška schválila
program 112. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/112/2022 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/112/2022 Rada obce Baška projednala
smlouvu o právu zřídit stavbu na realizaci nové vodovodní přípojky na pozemku 947/1 pro novostavbu rodinného
domu na pozemku p.č. 156/1 vše v k.ú. Hodoňovice.
3.2/112/2022 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít smlouvu o právu zřídit stavbu mezi panem Radkem Bojdou, nar. 18.1.1994, bytem Mozartova 1781 a obcí
Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.1/112/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 830/2 druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Kunčičky u Bašky, ve výměře 83 m2
paní Janě Romfeldové, bytem Staňkova 234/12, Výškovice, 70030 Ostrava.
4.2/112/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o uzavření kupní smlouvy, mezi Obcí Baška a paní Janou Romfeldovou, bytem Staňkova 234/12,
Výškovice, 70030 Ostrava, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 830/2 druh pozemku ostatní plocha v k.ú.
Kunčičky u Bašky, ve výměře 83 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 8.300 Kč; o uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Baška a paní Janou Romfeldovou, bytem Staňkova
234/12, Výškovice, 70030 Ostrava, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě „Kanalizace Baška“,
dle geometrického plánu č. 1257-113/2022, za cenu 76 Kč, přičemž si Zastupitelstvo obce Baška vyhrazuje
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pouze v tomto konkrétním případě,
neboť je pravomocí Rady obce rozhodovat o uzavírání smluv o zřízení věcných břemen.
5.1/112/2022 Rada obce Baška souhlasí
s propachtováním pozemku Obce Baška p. č. 1487 k. ú. Baška, o výměře 1.333 m 2, druh pozemku trvalý travní
porost, pro zemědělské využití, a to na dobu určitou do konce roku 2022.
5.2/112/2022 Rada obce Baška rozhodla
zveřejnit záměr propachtovat s Lenkou Máchovou, byt. Janovice, pozemek Obce Baška p. č. 1487 k. ú. Baška
o výměře 1.333 m2, druh trvalý travní porost, za účelem zemědělského využití, a to na dobu určitou nejdříve
od 29. 6. 2022 do 31. 12. 2022.
5.3/112/2022 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít s Lenkou Máchovou, byt. Janovice, pachtovní smlouvu na pozemek Obce Baška p. č. 1487 k. ú. Baška
o výměře 1.333 m2, druh trvalý travní porost, za účelem zemědělského využití, a to na dobu určitou nejdříve
od 29. 6. 2022 do 31. 12. 2022, za pachtovné ve výši 2000 Kč/ha/rok, a to jen v případě, když se k záměru
propachtovat uvedený pozemek zveřejněnému do 16. 6. 2022 nikdo další nevyjádří a nepodá nabídku.
6/112/2022 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít s Veronikou Gebauerovou, byt. Baška 547, 739 01 Baška, smlouvu o nájmu plochy 3 m x 4 m (s možností
připojení na el. přípojku) na obecním pozemku p. č. 1964 k. ú. Baška, u přehrady, při zpevněném povrchu na boční
straně budovy sociálního zařízení, pro sezónní umístění mobilní kavárny&bistra za účelem prodeje především
kávy a kávových nápojů, a to na dobu určitou od 30. 6. 2022 do 30. 9. 2022 za nájemné ve výši 350 Kč/m2/měsíc.
7/112/2022 Rada obce Baška nesouhlasí
s pronájmem plochy do 14 m2 (cca 4,5 x 3 m2, s možností připojení na el. přípojku) na pozemku p. č. 1964 k. ú.
Baška v obci Baška – u přehrady, při zpevněném povrchu na boční straně budovy sociálního zařízení, za účelem

umístění a provozování prodejního stánku s občerstvením, a to na dobu určitou nejdříve od 30. 6. 2022 do 30. 9.
2022.
8.1/112/2022 Rada obce Baška souhlasí
s konáním akce Baškohrátky 2021 dne 18. 6. 2022 a s bezplatným poskytnutím pozemků v k. ú. Baška
p. č. 1951 – bývalé brouzdaliště,
část p. č. 1952 – chodník podél brouzdaliště
p. č. 1100, 1099/1 – travnaté plochy
p. č. 1936/20 – parkoviště vedle brouzdaliště
p. č. 1103/3 – odstavná plocha podél silnice u bývalé restaurace Kotva
p. č. 965/1 – parkoviště pod přehradou
p. č. 840 a p. č. 843 – travnatá plocha u bývalé cihelny
Bašťanskému spolku, IČ 22818839, se sídlem Kunčičky u Bašky 275, 739 01, po dobu nezbytně nutnou pro
organizování akce Baškohrátky 2022, nejdéle však po dobu od 17. 6. 2022 do 20. 6. 2022.
8.2/112/2022 Rada obce Baška rozhodla
uzavřít Smlouvu o pořádání akce Baškohrátky 2022 mezi Obcí Baška a Bašťanským spolkem, IČ 22818839, se
sídlem Kunčičky u Bašky 275, 739 01, jíž účelem je nastavení podmínek vzájemné spolupráce Obce Baška a
Bašťanského spolku na zajištění konání akce Baškohrátky 2022 a vymezení vzájemných práv a povinností
smluvních stran. Předmětem smlouvy je i ujednání o bezplatném poskytnutí vybraných obecných pozemků
Bašťanskému spolku k zajištění organizace akce Baškohrátky 2022.
9/112/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
10/112/2022 Rada obce Baška schvaluje
odpisový plán na rok 2022 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
s platností od 31.03.2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
11.1/112/2022 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. 2021, dle přílohy č. 1 – 3 předloženého materiálu.
11.2/112/2022 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 2021, inventarizační zprávu za rok 2021 a přehled kontrol provedených
v organizaci třetím subjektem, dle přílohy č. 4 - 6 předloženého materiálu.
12/112/2022 Rada obce Baška schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Víceúčelové hřiště v Kunčičkách u Bašky“ v rámci investiční dotační
výzvy s názvem REGIONY 2022 vyhlášené Národní sportovní agenturou.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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