OBEC BAŠKA

11. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 11. schůze Rady obce Baška, konané dne 29. 1. 2019 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/11/2019 Rada obce Baška schválila
program 11. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/11/2019 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/11/2019 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků podél silnice č. II/477 a č.
III/48425 v obci Baška, včetně autobusového zálivu Baška – střed“ zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení.
3.2/11/2019 Rada obce Baška souhlasí
se zněním zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
chodníků podél silnice č. II/477 a č. III/48425 v obci Baška, včetně autobusového zálivu Baška – střed“ zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.1/11/2019 Rada obce Baška bere na vědomí
informaci o změně termínu plnění zpracování projektové dokumentace „Chodník u silnice III/48412 v obci Baška,
k.ú. Hodoňovice“ z důvodu problému při vykonávání inženýrské činnosti související se zpracováním projektové
dokumentace.
4.2/11/2019 Rada obce Baška pověřuje
v souladu s interní směrnicí č. 2/2016 paní starostku k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.2.2018
mezi obcí Baška a firmou Nellprojekt s.r.o., se sídlem Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, IČ 29209081, jehož
předmětem bude změna čl. 3 Doba, místo a další podmínky plnění odst. 1 následovně:
I. etapa – do 31. 10. 2018
II. etapa - do 31. 03. 2019
5.1/11/2019 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě plynárenského zařízení (přeložka přípojky) uloženého do
pozemků p.č. 311 a p.č. 297 vše k.ú. Baška v majetku Obce Baška spočívající v právu umístění, provozování a
oprav plynárenského zařízení na služebném pozemku a v přístupu na služebný pozemek. Služebnost bude zřízena
úplatně za jednorázovou úplatu stanovenou ve výši 1000,- Kč včetně DPH.
5.2/11/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě plynárenského zařízení (přeložka přípojky) uloženého v
pozemcích p.č. 311 a p.č. 397 vše k.ú. Baška v majetku Obce Baška, mezi Obcí Baška a GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše. Výše jednorázové finanční úhrady bude činit 1000,- Kč včetně DPH, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6.1/11/2019 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č 965/1, ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 3000m2 vše na k.ú. Baška
za účelem konání poutě pro období 2019 -2022.
6.2/11/2019 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr obce na pronájem části pozemku p.č 965/1, ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 3000m2 vše
na k.ú. Baška za účelem konání poutě pro období 2019 -2022.
7/11/2019 Rada obce Baška rozhodla

o uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi Obcí Baška a Mgr. Martinem Poláchem, advokátem,
evidenční číslo České advokátní komory 10885, IČO 71458182, se sídlem Frýdek-Místek, Řeznická 31, PSČ 738
01, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
8.1/11/2019 Rada obce Baška pověřuje
starostku obce Baška Irenu Babicovou k podpisu smluv o bezplatném pronájmu (výpůjčce) Kulturního domu
Baška Základní škole a Mateřské škole, Baška, příspěvkové organizaci, a to na základě žádosti o bezplatném
pronájmu Kulturního domu.
8.2/11/2019 Rada obce Baška pověřuje
starostku obce Baška Irenu Babicovou k podpisu smluv o pronájmu Kulturního domu Baška, a to dle cenových
podmínek platných v době pronájmu schválených Radou obce Baška.
9.1/11/2019 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene inženýrské sítě nadzemního vedení NN na pozemcích p.č. 1951 a p.č. 1100 vše k.ú.
Baška v majetku Obce Baška spočívající ve zřízení umístění, provozování, údržby a oprav nadzemního vedení NN
společnosti ČEZ Distribuce a.s.
9.2/11/2019 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ12-8000914/05 na pozemcích p.č. 1951 a 1100, vše k.ú. Baška v majetku Obce Baška, vyvolané realizací výstavby
chodníku od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště mezi Obcí Baška a ČEZ Dístribuce a.s., sídlem Děčín,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 2.000,- Kč.
10.1/11/2019 Rada obce Baška projednala
žádost p. Foldyny , Zahradní stroje Foldyna s.r.o., Baška 41 o pronájem travnaté plochy „bývalé brouzdaliště „na
přehradě dne 18.5.2019 za účelem uspořádání předváděcí akce zahradní techniky, dle přílohy č.1 předloženého
materiálu.
10.2/11/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Baška a p. Foldynou, Zahradní stroje Foldyna, Baška 41 jejímž
předmětem je využití pozemku p.č. 1951 k.ú. Baška, za účelem konání předváděcí akce zahradní techniky dne
18. 5. 2019, dle přílohy č 1 předloženého materiálu.

Ing. Jan Richter
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člen Rady obce Baška
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