OBEC BAŠKA

2. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 2. schůze Rady obce Baška, konané dne 13. 11. 2018 na OÚ Baška v 18:00 hod
1/2/2018 Rada obce Baška schválila
program 2. schůze Rady obce Baška, dle příloha č. 1 předloženého materiálu
2/2/2018 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/2/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě distribuční soustavy spočívající v umístění,
provozování, opravování, údržbě součástí distribuční soustavy podzemní kabelové přípojky nízkého
napětí 0,4kV na pozemku p.č. 1123/183, pro pozemek p.č. 1123/225, vše k.ú. Kunčičky u Bašky, vč.
vstupu a vjezdu na služebný pozemek a provádění obnovy, výměny a modernizace zařízení distribuční
soustavy.
3.2/2/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IP12-8023392/2 Kunčičky u Bašky 4121432462, na pozemku místní komunikace p.č. 1123/183, k.ú.
Kunčičky u Bašky 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 1.210,- Kč vč. DPH,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.1/2/2018 Rada obce Baška projednala
žádost společnosti Unitender, s.r.o., se sídlem Podzámčí 482/62, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ:
25394495, zastoupená jednatelem Ing. Liborem Zegzulkou o uzavření Dohody o splacení dlužné částky,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.2/2/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Dohody o splacení dlužné částky mezi obcí Baška a společností Unitender, s.r.o., se sídlem
Podzámčí 482/62, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 25394495, zastoupená jednatelem Ing. Liborem
Zegzulkou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
5.1/2/2018 Rada Obce Baška pověřuje
starostku Obce Baška Irenu Babicovou k níže uvedeným právním úkonům za Obec Bašku:
 uzavírání smluv o služebnostech včetně budoucích smluv, které se týkají uložení přípojek
inženýrských sítí a zřízení přístupů a příjezdů (sjezdy) pro rodinné domy fyzických osob a
konání dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy
 uzavírání smluv o právu provést stavbu, které se budou týkat staveb fyzických osob a konání
dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy
5.2/2/2018 Rada Obce Baška schvaluje
cenové podmínky pro uzavírání smluv o služebnostech, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého
materiálu.
6/2/2018 Rada obce souhlasí
s pronájmem vestibulu Kulturního domu obce Baška Michalu Valachovi za účelem konání soukromé
akce: na den 31. 12. 2018 od 19 hod s prodlouženou dobou konání do 03.00 hod., za cenu v zimní
sezóně, žadateli: Michalu Valachovi, Baška 364,739 01 Baška.

7/2/2018 Rada obce souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška za účelem konání firemního dne FERITTu dne 25. 01.
2019 od 8- 24 hod., za cenu v topné sezóně s vratnou kaucí 5 tis Kč, žadateli: Fa FERRIT s.r.o.,
zastoupená: Hlisnikovskou Elenou, Na Zbytkách 41, 739 01 Staré Město.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta

2

