OBEC BAŠKA

14. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne 5. 3. 2019 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/14/2019 Rada obce Baška schválila
program 14. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/14/2019 Rada obce Baška projednala
Kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3/14/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Rámcové příkazní smlouvy o výkonu koordinátora BOZP, mezi Obcí Baška a firmou KARO
EXPORT-IMPORT, spol. s r. o., se sídlem Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu, a to pro fázi přípravy staveb (zpracování projektových dokumentací), na dobu 4 let
nebo do výše čerpání 1.999.999 Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve. Na jednotlivé projekty
se budou vystavovat samostatné objednávky. Odměna je stanovena na 10% z ceny díla projektové dokumentace
bez DPH.
4/14/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Úprava křižovatky sil II/477 a
III/48425 v centru obce Baška“, mezi Obcí Baška a firmou UDI MORAVA s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábř. 38,
702 00 Ostrava za cenu 260 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5/14/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Autobusové zastávky v centru obce
Baška“, mezi Obcí Baška a firmou UDI MORAVA s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava za cenu
323 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6.1/14/2019 Rada obce Baška projednala
ukončení Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem, na realizaci územní studie na plochu Z 122 v ÚP obce Bašky,
uzavřenou s firmou Spusta inženýring, s.r.o. a Obcí Baška, dohodou obou smluvních stran.
6.2/14/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem, kterou se ruší Smlouva o dílo
s nehmotným výsledkem, na realizaci územní studie na plochu Z 122 v ÚP obce Bašky, uzavřenou s firmou Spusta
inženýring, s.r.o. a Obcí Baška, dohodou obou smluvních stran, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
7/14/2019 Rada obce Baška schvaluje
Inventarizační zprávu obce Baška z provedené inventarizace stavu majetku a závazků k 31. 12. 2018, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
8/14/2019 Rada obce Baška schvaluje
dodatek č. 8 k vnitřní normě č. 6 – Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
9/14/2019 Rada obce bere na vědomí
oznámení o konání hudebního festivalu HARRY FEST v prostorách hospody U Studny v Bašce se sídlem: Baška
512, 739 01 Baška, ve dnech 26. a 27. 07. 2019 s ukončením akce po oba dny ve 22.00 hod.
10/14/2019 Rada obce Baška rozhodla
o zařazení žádosti p. Renáty Zajícové, bytem Kunčičky u Bašky 62, 739 01 Baška do seznamu uchazečů o
uzavírání nájemních smluv o užívání bytů v majetku obce.
11/14/2019 Rada obce rozhodla
o uzavření nájemní smlouvy na užívání obecního bytu č. 4 v domě č.p. 104 mezi obcí Baška a Andreou Židkovou,
bytem Baška 201, 739 01 Baška a to na dobu určitou do 30.9.2019.

12.1/14/2019 Rada obce Baška projednala
žádost pana Davida Antaly, nar. 28. 5. 1982, bytem Baška č.p. 105, 739 01 Baška, o uzavření „Dohody o
splátkách“, podané osobně dne 18. 2. 2019 pod č.j. 272/2019.
12.2/14/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Dohody o splacení dlužné částky“ za nájemné a služby spojené s užíváním bytu mezi Davidem
Antalou, nar. 28. 5. 1982, bytem Baška č.p. 105, 739 01 Baška a Obcí Baška, zastoupenou starostkou Irenou
Babicovou, viz příloha č.1 předloženého materiálu.
13.1/14/2019 Rada obce Baška bere na vědomí
informaci o možnosti získání dotace z Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost
na provoz dětské skupiny Školička.
13.2/14/2019 Rada obce Baška schvaluje
podání žádosti o dotaci z Evropského sociálního fondu - operačního programu Zaměstnanost na provoz dětské
skupiny Školička.
13.3/14/2019 Rada obce Baška doporučuje
uzavřít smlouvu na poskytování služeb – zpracování žádosti o dotaci z Evropského sociálního fondu – operačního
programu Zaměstnanost na provoz dětské skupiny Školička, projektové poradenství a administrace projektu
s firmou Worklife Agency s.r.o., se sídlem Strakonická 1424/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 227124, IČ 030 59 472.
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