OBEC BAŠKA

18. schůze Rady obce Baška

Usnesení
z 18. schůze Rady obce Baška, konané dne 2. 4. 2019 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/18/2019 Rada obce Baška schválila
program 18. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/18/2019 Rada obce Baška projednala
Kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/18/2019 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Multifunkční hřiště Baška - Hodoňovice“ zadávanou
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3.2/18/2019 Rada obce Baška souhlasí
se zněním zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Multifunkční
hřiště Baška - Hodoňovice“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
3.3/18/2019 Rada obce Baška souhlasí
s navrženým seznamem firem pro oslovení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Multifunkční
hřiště Baška – Hodoňovice“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3.4/18/2019 Rada obce Baška rozhodla
v souladu s Interní směrnicí č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu oslovit 5 subjektů k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Multifunkční hřiště Baška - Hodoňovice“ a
uveřejnit zadávací dokumentaci na profil zadavatele.
4.1/18/2019 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška organizaci Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, se sídlem Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00847011, zastoupená ředitelkou
Mgr. Natálii Hamplovou na částečnou úhradu materiálu a výchovných pomůcek a na volnočasové aktivity pro
mentálně postižené občany ve výši 5.000,- Kč.
4.2/18/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 32/2019 mezi obcí Baška a organizací Žirafa
– Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 00847011, zastoupená ředitelkou Mgr. Natálii Hamplovou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
5.1/18/2019 Rada obce Baška bere na vědomí
výpověď z nájmu nebytového prostoru budovy části nadzemního podlaží šaten na hřišti kopané, včetně venkovní
chodby a schodiště v Kunčičkách u Bašky č.p. 320, na pozemku p.č. 354, vše na k.ú. Kunčičky u Bašky, na žádost
nájemce p. Jakuba Krupy Kunčičky u Bašky 315, 739 01 Baška, ze dne 19. 03. 2019 a to ukončení nájmu dohodou
k 31. 03. 2019 s datem vyklízení a předání předmětu nájmu do 15. 04. 2019.
5.2/18/2019 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr na pronájem části budovy č. p. 320, na pozemku p.č. 354, k.ú. Kunčičky u Bašky, tj. I. NP včetně
přístupového schodiště z přízemí, za účelem využití pro provoz restauračních a hostinských služeb.
6.1/18/2019 Rada obce Baška projednala
žádost o bezúplatný pronájem (výpůjčku) pozemku p.č. 1951, a sportovního areálu v Autokempu Baška (beach
volejbal, tenisové kurty a antukové hřiště) za účelem konání sportovně hudebního festivalu BAŠKAFEST dne
27.7.2019
6.2/18/2019 Rada obce Baška rozhodla

o uzavření smlouvy – výpůjčky mezi obci Baška a Michalem Valachem Baška 364, 739 01 Baška na bezúplatné
využití pozemku p.č. 1951, a sportovního areálu v Autokempu Baška (beach volejbal, tenisové kurty a antukové
hřiště) za účelem konání sportovně hudebního festivalu BAŠKAFEST konaný dne 27.7.2019
7/18/2019 Rada obce Baška nedoporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o
nočním klidu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
8.1/18/2019 Rada obce Baška rozhodla
o přijetí daru od p. Agáty Langerové, Sekaninova 1087/28, 128 00 Praha 2, ve výši 32.000,- Kč, na úhradu
pobytu paní Boženy Tesarčíkové, bytem Kunčičky u Bašky 28, 739 01 Baška v Domově pro seniory FrýdekMístek.
8.2/18/2019 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Baška, Baška 420, 739 01 Baška a p. Agátou Langerovou, Sekaninova
1087/28, 128 00 Praha 2, na úhradu pobytu paní Boženy Tesarčíkové, bytem Kunčičky u Bašky 28, 739 01 Baška
v Domově pro seniory, ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek ve výši 32.000,-Kč.
9/18/2019 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
schválit uzavření Dohody o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková
organizace na rok 2019 mezi Obcí Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek p. o., se sídlem ul. 28. Října
2155, IČ: 6815802, s výši příspěvku 10.000,-Kč z rozpočtu obce Baška pro p. Boženu Tesarčíkovou, bytem
Kunčičky u Bašky 28, 739 01 Baška
10.1/18/2019 Rada obce Baška projednala
žádost o bezúplatný pronájem (výpůjčku) Kulturního domu obce Baška na neděle od 17-18 hodin do 20-21 hodin
do konce roku 2020 za účelem zkoušek divadelního představení, žadatel: Hana Poledníková za Spolek dobrovolně
nedobrovolných herců z Bašky.
10.2/18/2019 Rada obce Baška rozhodla
o vyhlášení záměru na bezúplatné využití (výpůjčku) Kulturního domu Baška Spolkem dobrovolně
nedobrovolných herců z Bašky, zastoupený Hanou Poledníkovou, Hodoňovice 120, 739 01 Baška ve dny: od 5. 5.
2019 - neděle od 17-18 hodin do 20-21 hodin do 31. 12. 2020 za účelem zkoušek divadelního představení.
11/18/2019 Rada obce Baška jmenuje
Markétu Lúčanovou do Redakční rady Zpravodaje obce Baška od 2. 4. 2019 pro volební období 2018-2022.
12/18/2019 Rada obce Baška souhlasí
s bezúplatným využitím velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška (II. patro) za účelem pořádání jarní
členské schůze volebního obvodu 011 v Bašce, která se uskuteční 15. dubna 2019 od 16 – 17. 30 hodin.
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