OBEC BAŠKA

113. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 113. schůze Rady obce Baška, konané dne 13. 6. 2022 na OÚ Baška v 15:30 hod

1/113/2022 Rada obce Baška schválila
program 113. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/113/2022 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/113/2022 Rada obce Baška projednala
Závěrečný účet obce Baška za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Baška za rok
2021, dle přílohy č. 1 - 9 předloženého materiálu.
3.2/113/2022 Rada obce Baška doporučuje
zastupitelstvu obce schválit Závěrečný účet obce Baška za rok 2021 s výhradou a přijmout opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků, dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu.
4.1/113/2022 Rada obce Baška projednala
účetní závěrku obce Baška za rok 2021.
4.2/113/2022 Rada obce Baška doporučuje
zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku obce Baška za rok 2021, dle příloh č. 1-5 předloženého materiálu.
5.1/113/2022 Rada obce Baška projednala
návrh rozpočtového opatření č. 1 pro rozpočet roku 2022 dle předloženého materiálu č. 1.
5.2/113/2022 Rada obce Baška doporučuje
Zastupitelstvu obce Baška schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu pro rok 2022 se snížením financování
o 1.619.342 Kč, snížením výdajové části o 1.214.731 Kč a navýšením v příjmové části o 404.611 Kč dle
předloženého materiálu č. 1.
6/113/2022 Rada obce Baška doporučuje
Zastupitelstvu obce Baška vzít na vědomí Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2021,
dle přílohy č. 1 – 7 předloženého materiálu.
7.1/113/2022 Rada obce Baška rozhodla
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vybrat pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Tisk
informačního měsíčníku – Zpravodaj obce Baška“ a vyzvat k doložení dokladů účastníka:
KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek
IČ 05539528
7.2/113/2022 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Tisk informačního měsíčníku – Zpravodaj obce
Baška“ mezi Obcí Baška a KLEINWÄCHTER holding s.r.o., IČ 05539528, Čajkovského 1511, 738 01 FrýdekMístek za cenu 44.217,- Kč bez DPH za 1 číslo zpravodaje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
8/113/2022 Rada obce Baška bere na vědomí
zahájení stavebních úprav pod názvem „Předělení třídy sádrokartonovou příčkou v ZŠ Baška“ pro vznik další
třídy.

9/113/2022 Rada obce Baška rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti č. p. 183 Baška, na parcele p. č. 293 k. ú. Baška, ve vlastnictví Obce
Baška, pro podnikatelské účely, a to nejdříve od 1. 11. 2022 na dobu neurčitou.
10.1/113/2022 Rada obce Baška schvaluje
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Víceúčelové hřiště v Kunčičkách u Bašky“
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
10.2/113/2022 Rada obce Baška souhlasí
se zněním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Víceúčelové
hřiště v Kunčičkách u Bašky“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
10.3/113/2022 Rada obce Baška souhlasí
s navrženým seznamem firem pro oslovení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Víceúčelové
hřiště v Kunčičkách u Bašky“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Rada obce Baška souhlasí v souladu s Interní směrnicí č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
oslovit 5 subjektů k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Víceúčelové hřiště
v Kunčičkách u Bašky“.
11.1/113/2022 Rada obce Baška schvaluje
vyhlásit veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Obnova
místních komunikací v obci Baška“ zadávanou dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, elektronicky s podáním nabídky prostřednictvím profilu zadavatele.
11.2/113/2022 Rada obce Baška souhlasí
se zněním zadávací dokumentace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
11.3/113/2022 Rada obce Baška jmenuje
komisi pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Obnova místních komunikací v obci Baška“ ve složení 3 členů:
1.
2.
3.

Ing. Jan Richter
Ing. Milan Závodný
Bc. Karla Bernátková

12.1/113/2022 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Autobusová točna v obci Baška“ zadávanou dle §27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.
12.2/113/2022 Rada obce Baška souhlasí
se zněním zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Autobusová točna v obci
Baška“ zadávanou dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
12.3/113/2022 Rada obce Baška jmenuje
komisi pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Autobusová točna v obci Baška“ ve složení 3 členů:
1.
2.
3.

Ing. Jan Richter
Nikol Šebestová
Karla Bernátková
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13.1/113/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vyhlásit záměr prodat:
 část pozemku p.č. 77 druh pozemku vodní plocha, ve výměře cca 35 m2,
 pozemek p.č. 79/6 druh pozemku ostatní plocha, ve výměře 90 m2,
 část pozemku p.č. 80 druh pozemku ostatní plocha, ve výměře cca 55 m2,
vše v k.ú. Kunčičky u Bašky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
13.2/113/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vyhlásit záměr prodat:
 část pozemku p.č. 77 druh pozemku vodní plocha, ve výměře cca 12 m2,
 část pozemku p.č. 80 druh pozemku ostatní plocha, ve výměře cca 6 m2,
vše v k.ú. Kunčičky u Bašky, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
13.3/113/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vyhlásit záměr prodat pozemek p.č. 685 druh pozemku ostatní plocha, ve výměře 120 m2 v k.ú. Kunčičky u Bašky,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
13.4/113/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vyhlásit záměr prodat:
 pozemek p.č. 805/2 druh pozemku zahrada, ve výměře 105 m2,
 část pozemku p.č. 809/3 druh pozemku ostatní plocha, ve výměře cca 48 m2,
vše v k.ú. Kunčičky u Bašky, dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu.
14.1/113/2022 Rada obce Baška rozhodla
o přijetí finančního daru od společnosti RenoFarma Beskyd, a.s., se sídlem Palkovice č.p. 919, 739 41 Palkovice,
IČ: 04850904, zastoupené předsedou správní rady Mgr. Petrem Vlasákem na rozvoj občanských aktivit v oblasti
mládeže ve výši 50.000 Kč.
14.2/113/2022 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a společnosti RenoFarma Beskyd, a.s., se sídlem Palkovice č.p. 919,
739 41 Palkovice, IČ: 04850904, zastoupenou předsedou správní rady Mgr. Petrem Vlasákem, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
K bodu č. 15 nebylo přijato žádné usnesení.
16/113/2022 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím daru ve výši 20.000 Kč, od společnosti Slezan Holding a.s., se sídlem Václavská 316/12, Nové Město,
120 00, Praha 2, IČO: 242 29 709, zastoupenou předsedou představenstva Jiřím Karáskem, 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. 17 nebylo přijato žádné usnesení.
18.1/113/2022 Rada obce Baška souhlasí
s bezúplatným zapůjčením pivních setů a party stanu na akci „Den obce Janovice“.
18.2/113/2022 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Baška a Obcí Janovice, Janovice 83, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
IČO 00493619, jejímž předmětem bude bezúplatné zapůjčení 12 ks pivních setů a 1 ks party stanu, a to na dobu
od 20. 6. 2022 do 28. 6. 2022, při příležitosti konání akce „Den obce Janovice“.
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19/113/2022 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím věcného daru v hodnotě 48.900 Kč, od společnosti STORY s.r.o., se sídlem Na Zbytkách,
739 01, Staré Město, IČO: 057 50 920, zastoupenou jednatelem Michalem Šteinigerem, 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.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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