OBEC BAŠKA

120. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 120. schůze Rady obce Baška, konané dne 09. 10. 2018 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/120/2018 Rada obce Baška schválila
program 120. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/120/2018 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce Baška.
3.1/120/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě distribuční soustavy spočívající v zřízení umístění,
provozování, opravování, údržbě součástí distribuční soustavy podzemní kabelové přípojky nízkého napětí 0,4kV
na pozemku p.č. 1130, pro pozemek p.č. 1927/12, vše k.ú. Baška, vč. vstupu a vjezdu na služebný pozemek.
3.2/120/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-128014504/1,Baška, 1927/12, Volek NNk, na pozemku p.č. 1130, k.ú. Baška v majetku Obce Baška, mezi Obcí
Baška a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874//8, 405 02 Děčín IV - Podmokly. Výše jednorázové finanční
úhrady bude činit 1.000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4/120/2018 Rada obce Baška projednala
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017 - 2018 Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové
organizace, se sídlem Baška 137, 739 01 Baška, IČ 70985570, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5.1/120/2018 Rada obce Baška projednala
žádost o pronájem Kulturního domu obce Baška na čtvrtek 25. 10. 2018 za účelem pořádání akce: přednáška
k ochraně živ.prostředí: Prales dětem, žadatel: ZŠB se sídlem Baška 137, 739 01 Baška, zastoupená Monikou
Greschnerovou – zástupkyní ředitelky ZŠB.
5.2/120/2018 Rada obce Baška souhlasí
s bezplatným využitím Kulturního domu obce Baška ZŠ a MŠ z.s., se sídlem Baška 137, 739 01 Baška, zastoupená
Monikou Greschnerovou – zástupkyní ředitelky ZŠB, za účelem konání přednášky k ochraně živ. prostředí: Prales
dětem, dne 25. 10. 2018 od 8:30 – 11 hodin.
6/120/2018 Rada obce Baška schvaluje
dodatek č. 7 k vnitřní normě č. 6 – Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku, dle přílohy č.1 předloženého
materiálu.
7/120/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů a jejich ochraně mezi obcí Baška a společnosti ENBRA, a.s., se
sídlem Durďákova 1786/5, 613 00 Brno, Černé Pole, IČ: 44015844, zastoupenou Milošem Zwiasem, vedoucím
oddělení rozúčtování Karviná, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
8/120/2018 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška společnosti NOVOGEAR, spol. s r.o. za účelem konání akce: firemní
vánoční večírek společnosti NOVOGEAR na den 07. 12. 2018 od 18 hod s prodlouženou dobou konání do 02.00
hod., za cenu v zimní sezóně, žadateli: Mariánu Jauerníkovi, NOVOGEAR, spol. s r.o., 17. listopadu 2245, 738
01 Frýdek-Místek.
9.1/120/2018 Rada obce Baška projednala
žádost o úpravu doby nájmu paní Věry Czudkové, bytem Baška 37, 739 01 Baška na pronájmem části
nebytových prostor v budově Baška č.p. 420,(Velká zasedací místnost v budově OÚ).
9.2/120/2018 Rada obce Baška souhlasí

s úpravou doby nájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu Baška - velké zasedací místnosti ve II. patře
OÚ č.p. 420, paní Věře Czudkové, bytem Baška 37, 739 01 Baška za účelem cvičení powerjógy s účinnosti od
1. 11. 2018 za cenu 30,-Kč/hodinu, tj. 30,-Kč za jedno cvičení. Cvičení bude probíhat jeden den v týdnu – vždy
ve čtvrtek od 19.00 – 20.00 hodin.
9.3/120/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu Baška - velké zasedací
místnosti ve II. patře OÚ č.p. 420, paní Věře Czudkové, bytem Baška 37, 739 01 Baška za účelem cvičení
powerjógy s účinnosti od 1. 11. 2018 za cenu 30,-.Kč/hodinu, tj. 30,-Kč za jedno cvičení. Cvičení bude probíhat
jeden den v týdnu – vždy ve čtvrtek od 19.00 – 20.00 hodin.
10/120/2018 Rada obce Baška rozhodla
o zařazení žádosti p. Růženy Špadové, bytem Kunčičky u Bašky 399, 739 01 Baška do seznamu uchazečů o
uzavírání nájemních smluv o užívání sociálních bytů v majetku obce.
11/120/2018 Rada obce Baška rozhodla
o zařazení žádosti p. Miluše Hutníkové, bytem Kunčičky u Bašky 10, 739 01 Baška do seznamu uchazečů o
uzavírání nájemních smluv o užívání sociálních bytů v majetku obce.
12/120/2018 Rada obce Baška rozhodla
o zařazení žádosti p. Drahomíry Daňkové, bytem Baška 385, 739 01 Baška do seznamu uchazečů o uzavírání
nájemních smluv o užívání sociálních bytů v majetku obce.
13.1/120/2018 Rada obce Baška souhlasí
S pronájmem nebytového prostoru objektu s krytou terasou v Hodoňovicích na Kamenci č.p. 234, na pozemku
p.č. 596 a část pozemku p.č. 597, vše na k.ú. Hodoňovice, společnosti ZaR sýry s.r.o., zastoupené jednatelem
panem Zdeňkem Vašicou, IČ 07245009, se sídlem Hodoňovice 57, 739 01 Baška.
13.2/120/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, objektu s krytou terasou v Hodoňovicích na Kamenci č.p. 234,
na pozemku p.č. 596 a část pozemku p.č. 597, vše na k.ú. Hodoňovice, společnosti ZaR sýry s.r.o., zastoupené
jednatelem panem Zdeňkem Vašicou, IČ 07245009, se sídlem Hodoňovice 57, 739 01 Baška na dobu 5
let s účinností od 1.12.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 6.900,-Kč/měsíčně, vč. DPH, tj. 82.800,Kč/rok + úhrada služeb (voda, plyn, stočné, elektrická energie).
14.1/120/2018 Rada obce Baška projednala
nabídku paní Karly Chlebkové, bytem Baška 142, 739 01 Baška, na pronájmem části nebytových prostor v budově
Baška č.p. 146 – kadeřnictví.
14.2/120/2018 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem části nebytových prostor v budově čp. 146 na k.ú. Baška paní Karle Chlebkové, bytem Baška 142,
739 01 Baška za účelem provozování služeb pro občany – holičství a kadeřnictví, na dobu určitou s dvou měsíční
výpovědní lhůtou s účinnosti od 1. 2. 2019 do 31.1.2021 za cenu 807,-Kč/měsíčně, tj. 9.684,-Kč/rok + úhrada
za služby ( voda, stočné, plyn, el.energie)
14.3/120/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 146 na k.ú. Baška paní Karle Chlebkové, bytem
Baška 142, 739 01 Baška za účelem provozování služeb pro občany – holičství a kadeřnictví, na dobu určitou
s dvou měsíční výpovědní lhůtou s účinnosti od 1. 2. 2019 do 31.1.2021 za cenu 807,-Kč/měsíčně, tj. 9.684,Kč/rok + úhrada za služby ( voda, stočné, plyn el.energie).
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