OBEC BAŠKA

116. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 116. schůze Rady obce Baška, konané dne 22. 8. 2022 na OÚ Baška v 15:30 hod

1/116/2022 Rada obce Baška schválila
program 116. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
2/116/2022 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/116/2022 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Pořízení 400 ks banketních židlí“ zadávanou dle § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, oslovením 3 firem.
3.2/116/2022 Rada obce Baška souhlasí
se zněním výzvy k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Pořízení 400 ks
banketních židlí“ zadávanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
3.3/116/2022 Rada obce Baška souhlasí
s navrženým seznamem firem pro oslovení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení 400
ks banketních židlí“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
4.1/116/2022 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova MK 59c, k.ú. Hodoňovice“ zadávanou
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4.2/116/2022 Rada obce Baška souhlasí
se zněním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova MK
59c, k.ú. Hodoňovice“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, dle přílohy předloženého materiálu.
4.3/116/2022 Rada obce Baška souhlasí
s navrženým seznamem firem pro oslovení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Obnova MK 59c, k.ú. Hodoňovice“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
4.4/116/2022 Rada obce Baška rozhodla
v souladu s Interní směrnicí č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu oslovit 6 subjektů k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova MK 59c, k.ú. Hodoňovice“.
5/116/2022 Rada obce Baška bere na vědomí
zprávu o posouzení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Víceúčelové hřiště
v Kunčičkách u Bašky“ a ukládá starostce obce připravit rozpočtové opatření na zasedání Zastupitelstva obce
Baška, které proběhne dne 15. 9. 2022.
6.1/116/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
nesouhlasit s úplatným převodem pozemku:
 p.č. 88 vodní plocha, ve výměře 381 m2,
 p.č. 96/15 ostatní plocha, ve výměře 21 m2,
 p.č. 723/1 vodní plocha, ve výměře 255 m2,
 p.č. 796 vodní plocha, ve výměře 935 m2,
 p.č. 834 vodní plocha, ve výměře 433 m2,
 p.č. 936 vodní plocha, ve výměře 1084 m2
vše v k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška, za orientačně stanovenou cenu celkem ve výši 103.000 Kč, dle nabídky
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 23. 6. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

6.2/116/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku:
 p.č. 88 vodní plocha, ve výměře 381 m2,
 p.č. 96/15 ostatní plocha, ve výměře 21 m2,
 p.č. 723/1 vodní plocha, ve výměře 255 m2,
 p.č. 796 vodní plocha, ve výměře 935 m2,
 p.č. 834 vodní plocha, ve výměře 433 m2,
 p.č. 936 vodní plocha, ve výměře 1084 m2
vše v k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška.
6.3/116/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
nesouhlasit s úplatným převodem pozemku:
 p.č. 837/8 ostatní plocha, ve výměře 139 m2, k.ú. Baška za orientační cenu 167.000 Kč,
 p.č. 949 vodní plocha, ve výměře 414 m2, k.ú. Baška za orientační cenu 550.000 Kč,
 p.č. 953/1 vodní plocha, ve výměře 1314 m2, k.ú. Baška za orientační cenu 1.636.000 Kč
do vlastnictví obce Baška, a to dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 23. 6.
2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
6.4/116/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku:
 p.č. 837/8 ostatní plocha, ve výměře 139 m2,
 p.č. 949 vodní plocha, ve výměře 414 m2,
 p.č. 953/1 vodní plocha, ve výměře 1314 m2,
vše v k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška.
7.1/116/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 78 v k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku ostatní plocha, ve výměře 97 m2
panu Jakubu Landeckému, bytem Kunčičky u Bašky 300, 739 01 Baška.
7.2/116/2022 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
rozhodnout o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška a Jakubem Landeckim, bytem Kunčičky u Bašky 300, 739
01 Baška jejíž předmětem je prodej pozemku p.č. 78 v k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku ostatní plocha,
ve výměře 97 m2 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 9357/2021, a to ve výši
400 Kč/m2, tj. celkem 38.800 Kč.
8.1/116/2022 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem obecního pozemku p. č. 685 k. ú. Kunčičky u Bašky v obci Baška za účelem hlavně příjezdu
k rodinným domům.
8.2/116/2022 Rada obce Baška rozhodla
zveřejnit záměr pronajmout nemovitost - pozemek p. č. 685 k. ú. Kunčičky u Bašky, druh ostatní plocha, rozloha
120 m2 - ve vlastnictví Obce Baška, aktuálnímu vlastníku sousední parcely 687/1 k. ú. Kunčičky u Bašky za účelem
hlavně příjezdu k rodinným domům na dobu neurčitou, nejdříve však od 1. 10. 2022, a to za minimálně cenu
v místě a čase obvyklého nájemného zjištěného znalcem.
9.1/116/2022 Rada obce Baška projednala
jedinou nabídku ke zveřejněnému záměru Obce Baška pronajmout pozemek p. č. 935 k. ú. Baška, druh ostatní
plocha, aktuálnímu vlastníku sousední parcely 875/1 k. ú. Baška pro nepodnikatelské užívání, a to na dobu určitou,
max. však na 10 let.
9.2/116/2022Rada obce Baška rozhodla
uzavřít mezi Obci Baška, IČ 00269511, a Tomášem Bílkem, trv. byt. Kunčičky u Bašky 92, Baška, smlouvu
o nájmu pozemku p. č. 935 k. ú. Baška, druhem ostatní plocha, pro nepodnikatelské užívání, a to na dobu určitou
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2032 a za nájem ve výši 2 Kč/m2/rok.
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10.1/116/2022 Rada obce Baška souhlasí
s převodem majetku do vlastnictví obce Baška od Česká republika – Hasičský záchranných sbor
Moravskoslezského kraje v celkové hodnotě 67.687,40 Kč.
10.2/116/2022 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Baška a Česká republika – Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČO: 708 84 561, zastoupeným
ředitelem plk. Ing. Radimem Kuchařem, na bezúplatný převod majetku v hodnotě 67.687,40 Kč, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
11.1/116/2022 Rada obce Baška projednala
žádost o poskytnutí prostor pro konání bazárku maminek (oblečení, hračky) ve dnech 30. 9. až 2. 10. 2022.
11.2/116/2022 Rada obce Baška souhlasí
s výpůjčkou prostor užívaných seniorklubem (jídelna, WC, chodby, schodiště) v budově č. p. 28 v Kunčičkách
u Bašky ve dnech 30. 9. až 2. 10.2022 Petře Odlevákové, byt. Kunčičky u Bašky 461, pro konání bazárku
(oblečení, hraček), a to pod záštitou obce Baška. Zároveň Rada obce Baška souhlasí s odpuštěním úhrady
za spotřebovanou el. energii v době výpůjčky.
12.1/116/2022 Rada obce Baška bere na vědomí
ukončení smlouvy o poskytování služeb požární ochrany mezi smluvními stranami Pavel Flemmr, osoba odborně
způsobilá v PO a Obcí Baška.
12.2/116/2022 Rada obce Baška projednala
předložené cenové nabídky od firem AgentCOR a ZENCO PLUS s.r.o. na služby v oblasti požární ochrany.
13.1/116/2022 Rada obce Baška rozhodla
v souladu s interní směrnicí č. 2/2016 pro schvalování a rozhodování zadavatele při administraci veřejných zakázek
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Baška –
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA uchazeči:
• INSTALL CZ, s.r.o., se sídlem Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, za maximální nabídkovou cenu
632 899,29 Kč/bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
13.2/116/2022 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce
sportovního areálu TJ Sokol Baška – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA s uchazečem:
• INSTALL CZ, s.r.o., se sídlem Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, za maximální nabídkovou cenu
632 899,29 Kč/bez DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
K bodu č. 14 nebylo přijato žádné usnesení.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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