OBEC BAŠKA

16. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 16. schůze Rady obce Baška, konané dne 19. 03. 2019 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/16/2019 Rada obce Baška schválila
program 16. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/16/2019 Rada obce Baška projednala
Kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3/16/2019 Rada obce Baška jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení
nabídek pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení „Dodávka výukového vybavení“ ve
složení 3 členů a 3 náhradníků:
členové:
náhradníci:
1.
2.
3.

Irena Babicová
Roman Tomis
Mgr. Renáta Válková

1. Ing. Jan Richter
2. Ing. Marie Vančurová
3. Mgr. Monika Greschnerová

4.1/16/2019 Rada obce Baška souhlasí
provést úpravy Nájemci firmy ZaR sýry s.r.o. zastoupené p. Zdeňkem Vašicou Hodoňovice 57, 739 01 Baška,
nebytového prostoru a plochy kde se provozuje hospůdka na Kamenci v Hodoňovicích a to v bodech 1,2,3,4,7 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.2/16/2019 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 10. 10. 2018 na pronájem Hospůdky na Kamenci
v Hodoňovicích č. p. 234. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke snížení výše nájemného ze současných
6.900-Kč/měs. na nově navržených 3.500,-Kč/měs. (včetně DPH), a to od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2023, za podmínky
provedení úprav uvedených v bodech 1, 2, 3, 4, 7 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5.1/16/2019 Rada obce Baška projednala
bod 8. - žádost nájemce p. Zdeňka Vašice, zast. fa ZaR sýry s.r.o., Hodoňovice 57, 739 01 Baška o pronajmutí
části zábradlí u podchodu na Kamenci pro umístění reklamy.
5.2/16/2019 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem části zábradlí u podchodu na Kamenci pro umístění reklamy za cenu 2200,-/m2 a rok reklamní plochy.
6.1/16/2019 Rada obce Baška projednala
3 nabídky na pronájem částí obecního pozemku p.č. 965/1, k.ú. Baška dle přílohy č. 1, za účelem konání poutě pro
období 2019 – 2022.
6.2/16/2019 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č. 965/1 k.ú. Baška za účelem konání poutě pro období 2019 - 2022 nájemci
Ing. Jiřímu Hanákovi, se sídlem Na Veselé 2262, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 025 44 466.
6.3/16/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 965/1 k.ú. Baška mezi Obcí Baška a vybraným uchazečem
v souladu s vyhlášeným záměrem a předloženou nabídkou.
6.4/16/2019 Rada obce Baška zmocňuje
starostku obce Baška k podpisu smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 965/1 k.ú. Baška mezi Obcí Baška a
vybraným uchazečem v souladu s vyhlášeným záměrem a předloženou nabídkou.
7.1/16/2019 Rada obce Baška projednala
žádost pana Petra Miloně, předsedy jezdeckého klubu JK GEM Kunčičky u Bašky čp. 3, o pronájem pozemku
p.č. 798 v k.ú. Kunčičky u Bašky o výměře 1285 m2 a p.č. 746 v k.ú. Kunčičky u Bašky o výměře 3395 m2 za
účelem pasení a výběhu koní, na dobu neurčitou.

7.2/16/2019 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr na pronájem pozemku p.č. 798 k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku ostatní plocha, o výměře
1285 m2 a pozemku p.č. 746 k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 3395 m 2 za účelem
pasení a výběhu koní, na dobu neurčitou.
8.1/16/2019 Rada obce Baška souhlasí
s krátkodobým pronájmem parkoviště pod přehradou (p.č. 965/1 v k.ú.Baška), jako prodejní plochy k pořádání
tradiční „AUTO MOTO VETERÁN BURZY“ historických vozidel na jarní burzu dne 20.4.2019 a podzimní burzu
dne 14.9.2019 za cenu 5.000,-Kč/za jednu burzu a dále využití pozemků p.č. 838-845, p.č. 837/1, p.č. 837/2, p.č.
837/3, část komunikace od čp. 410 Restaurace Kotva směr Skalice (p.č. 1103/2, 1103/3), p.č. 1100, 1099/1 , a
dále pozemků 1936/21, 1936/20 vše v k.ú. Baška pro parkování účastníků této burzy.
8.2/16/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o pronájmu mezi Obcí Baška a Veterán Klubem Baška, zastoupen předsedou Veterán Klubu
Ing. Radkem Grygaříkem, bytem Baška 494, 739 01 Baška , jejímž předmětem je nájem parkoviště pod přehradou
(p.č. 965/1 v k.ú.Baška), jako prodejní plochy k pořádání tradiční „AUTO MOTO VETERÁN BURZY“
historických vozidel na jarní burzu dne 20.4.2019 a podzimní burzu dne 14.9.2019 za cenu 5.000,-Kč/za jednu
burzu a dále využití pozemků p.č. 838-845, p.č. 837/1, p.č. 837/2, p.č. 837/3, část komunikace od čp. 410
Restaurace Kotva směr Skalice (p.č. 1103/2, 1103/3), dále pozemků p.č. 1100, 1099/1 , 1936/21, 1936/20 vše
v k.ú. Baška pro parkování účastníků této burzy.
9.1/16/2019 Rada obce Baška projednala
žádost p. Kristiána Mocha, bytem Za školou 14, 700 30 Ostrava na pronájmem části pozemku na p.č. 1966 o
výměře 20 m2, za účelem stání rekreačního karavanu určeného k rekreaci v Autokempu Baška na dobu určitou
od 15.6.2019 do 15.9.2019.
9.2/16/2019 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr na pronájem části pozemku p.č. 1966 k.ú. Baška o výměře 20 m2, za účelem stání rekreačního
karavanu určeného k rekreaci v Autokempu Baška na dobu určitou od 15. 06. 2019 do 31. 12. 2019.
10/16/2019 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška za účelem konání „11. Akademie orientálních tanců“ a to ve dnech 21.
6. 2019 – generální zkouška (18h – 22h) bezplatně a 22.6 2019 – Akademie (17h – 21h) za úplatu dle platného
ceníku, žadateli: Mgr. Denisa Lednická PhDr. – vedoucí amatérské skupiny orientálních tanců Warda, Zborovská
299, 736 01 Frýdek – Místek.
11.1/16/2019 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Baška,
se sídlem Kunčičky u Bašky 80, 739 01 Baška, IČ: 63026201, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl L, vložka 42059, zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem na dofinancování projektu
„Podpora mládeže včelařského kroužku Baška“ ve výši 22.100,- Kč.
11.2/16/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 33/2019 mezi obcí Baška a Českým svazem
včelařů, z.s., základní organizace Baška, se sídlem Kunčičky u Bašky 80, 739 01 Baška, IČ: 63026201, pobočný
spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 42059, zastoupený předsedou Bc.
Martinem Carbolem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Irena Babicová
starostka

Ing. Jan Richter
místostarosta
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