53. schůze Rady obce Baška

OBEC BAŠKA
Usnesení
z 53. schůze Rady obce Baška, konané dne 06.09.2016 na OÚ Baška v 17:00 hod

1/53/2016 Rada obce Baška schválila
program 53. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/53/2016 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení rady obce.
Usnesení 11.2/52/2016 Rada obce Baška ukládá
Zprávu o činnosti finančního výboru v 1. pololetí 2016 zařadit do programu 16. zasedání
Zastupitelstva obce Baška.
Z: starostka
T: zasedání ZO
Plnění: zařazeno do programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Baška, které se bude konat dne
22.09.2016.
Splněno.
3.1/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě distribuční soustavy spočívající v umístění,
zřízení, provozování a opravování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení
nízkého napětí NN 0,4kV na pozemku p.č. 1130, pro pozemek p.č. 1928/78, vše k.ú. Baška, vč.
vstupu a vjezdu na služebný pozemek.
3.2/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o
právu provést stavbu č. IV-12-8012739, Baška 1928/78, p, Roháčová, kNN, VB004 na pozemku p.č.
1130, k.ú. Baška 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 1.000,- Kč bez
DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

4.1/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti inženýrské sítě přípojky dešťové kanalizace uložené do pozemku vodoteče p.č.
499, k.ú. Baška v majetku Obce Baška pro nemovitosti na pozemcích p.č. 496, p.č. 497 a p.č. 498,
vše k.ú. Baška, spočívající v umístění, provozování, úpravách, opravách, rekonstrukci, modernizaci a
nezbytné údržbě přípojky inženýrské sítě, vč. vstupu a vjezdu na služebný pozemek.
4.2/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě přípojky
dešťové kanalizace uložené do pozemku vodoteče p.č. 499, k.ú. Baška v majetku Obce Baška pro
nemovitost na pozemcích p.č. 496, p.č. 497 a p.č. 498, vše k.ú. Baška, mezi Obcí Baška a
Marcelem a Hanou Homolkovými, oba trvale bytem Novodvorská 3055, 738 01 Frýdek-Místek.
Výše jednorázové finanční úhrady bude činit 300,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.

5.1/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky uložené do pozemku místní komunikace p.č.
1218/5 v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 1263/8, vše k.ú. Kunčičky u Bašky,
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spočívající v umístění, provozování, opravách, úpravách a nezbytné údržbě vodovodní přípojky ve
služebné nemovitosti, vč. její rekonstrukce a modernizace a dále vstupu a vjezdu na služebný
pozemek.
5.2/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti sjezdu zbudovaného na pozemku p.č. 1263/2 v majetku Obce pro nemovitost na
pozemku p.č. 1263/8, vše k.ú. Kunčičky u Bašky spočívající v právu vybudování, užívání a oprav
tohoto sjezdu ve prospěch pozemku1263/8 pro oprávněného a každého dalšího vlastníka pozemku p.č
1263/8, k.ú. Kunčičky u Bašky.
5.3/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní
přípojky uložené do pozemku místní komunikace p p.č. 1218/5 v majetku Obce Baška pro nemovitost
na pozemku p.č. 1263/8 vše k.ú. Kunčičky u Bašky, mezi Obcí Baška a Jarmilou Hajnou, trvale
bytem Skřivanova 344/14, 602 00 Brno, Ponava.
Výše jednorázové finanční úhrady bude činit 300,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
5.4/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti sjezdu zbudovaného
na pozemku p.č. 1263/2 v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 1263/8, vše k.ú.
Kunčičky u Bašky mezi Obcí Baška a Jarmilou Hajnou, trvale bytem Skřivanova 344/14, 602 00 Brno,
Ponava.
Výše jednorázové finanční úhrady bude stanovena na základě znaleckého posudku, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.

6/53/2016 Rada obce Baška nesouhlasí
s krátkodobým pronájmem pozemku p.č. 4, k.ú. Baška společnosti PAPILIO-advertising, spol. s.r.o.,
se sídlem ul. 5. května 5039/22, 722 00 Ostrava - Třebovice za účelem umístění reklamního zařízení
na krajské volby 2016 – „Starostové a nezávislí“ od 15.09.2016 do 07.10.2016.
_________________________________________________________________________________
7.1/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška p. Aleši Ludvíkovi, bytem Hodoňovice 221,
739 01 Baška na úhradu nákladů spojených s pořádáním turisticko-běžeckého závodu „½ šichta na
Čupku“, tj. na úhradu propagačních a reklamních materiálů, stravování závodníků a pořadatelů,
zhotovení triček, doprovodnou hudební produkci ve výši 15.000,- Kč.
7.2/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 27/2016 mezi obcí Baška a p.
Alešem Ludvíkem, bytem Hodoňovice 221, 739 01 Baška, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

8.1/53/2016 Rada obce Baška projednala
žádost pana Tomáše Culíka, bytem Baška č.p. 280, 739 01 Baška o odkoupení nebo pronájmu části
pozemku p.č. 2047 k.ú. Baška
8.2/53/2016 Rada obce Baška ukládá
projednat žádost pana Tomáše Culíka, bytem Baška č.p. 280, 739 01 Baška o odkoupení části
pozemku p.č. 2047 k.ú. Baška v Zastupitelstvu obce Baška dne 22. 09. 2016.
Z: starostka
T: zasedání ZO
8.3/53/2016 Rada obce Baška nedoporučuje
zastupitelstvu obce schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 2047 k.ú. Baška.
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9.1/53/2016 Rada obce Baška projednala
žádost nájemce společnosti PMJ Assen s.r.o., U Hrůbků 3060/145, Ostrava Zábřeh, zastoupené
jednatelem společnosti p. Pavla Kludky, o pronájem nebytového prostoru objektu s krytou terasou
v Hodoňovicích na Kamenci č.p. 234, na pozemku p.č. 596 a část pozemku p.č. 597 vše na k.ú.
Hodoňovice.
9.2/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit záměr obce na pronájem nebytového prostoru, objektu s krytou terasou v Hodoňovicích na
Kamenci č.p. 234, na pozemku p.č. 596 a část pozemku p.č. 597 vše na k.ú. Hodoňovice , na dobu
5 let s předpokládaným uzavřením Smlouvy o nájmu nemovitostí od 1. 5. 2017 s tříměsíční
výpovědní lhůtou.

10.1/53/2016 Rada obce Baška projednala
dvě podané nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby –
zpracování žádosti o podporu z IROP, OPŽP a národních programů MF a MŠMT a zadávací činnost
pro akci „Rozšíření kapacit základního vzdělávání v obci Baška“
10.2/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby – zpracování žádosti o podporu z IROP, OPŽP
a národních programů MF a MŠMT a zadávací činnost pro akci „Rozšíření kapacit základního
vzdělávání v obci Baška“
10.3/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejné zakázky malého rozsahu na služby - zpracování žádostí o podporu z IROP, OPŽP pro
akci „Rozšíření kapacit základního vzdělávání v obci Baška“.

11/53/2016 Rada obce Baška bere na vědomí
informace k realizované veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Úprava uličních vpustí
vč. obratiště na komunikaci pod Čupkem v k.ú. Hodoňovice“ realizované firmou KHK Kostolány
s.r.o., jejíž původní rozpočet ve výši 277 760,13 Kč bez DPH byl před zahájením prací snížen na
částku 208 196,12 Kč bez DPH z důvodu změny v rozsahu stavebních prací.

12/53/2016 Rada obce Baška souhlasí
s předloženým návrhem programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Baška, které se bude konat dne
22. 09. 2016 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro.

13.1/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zajištění provedení finanční kontroly za rok 2016 u příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace společností Moravskoslezský audit, s.r.o., se sídlem
Čs. legií 3058/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupenou jednatelkami Ing. Janou
Urbančíkovou a Ing. Pavlou Seidlovou.
13.2/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o provedení finanční kontroly mezi obcí Baška a společností Moravskoslezský
audit, s.r.o., se sídlem Čs. legií 3058/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupenou jednatelkami
Ing. Janou Urbančíkovou a Ing. Pavlou Seidlovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

14.1/53/2016 Rada obce Baška projednala
nabídku paní Dagmar Musálkové a paní Miroslavy Straňánkové na prodej pozemků p.č.
1046/1,1056/3 a 1044 k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví obce Baška.
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14.2/53/2016 Rada obce Baška ukládá
projednat odkup pozemků p.č. 1046/1,1056/3 a 1044 k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví obce Baška
na zasedání Zastupitelstva obce Baška dne 22. 09. 2016.
Z: starostka
T: zasedání ZO
14.3/53/2016 Rada obce Baška nedoporučuje
zastupitelstvu obce schválit odkup pozemků p.č. 1046/1,1056/3 a 1044 k.ú. Kunčičky u Bašky

15.16.1/53/2016 Rada obce Baška souhlasí
s krátkodobým pronájmem areálu parkoviště pod přehradou Baška k pořádání tradiční „AUTO MOTO
VETERÁN BURZY“ historických vozidel na den 10.09.2016 za cenu 5.000,-Kč včetně využití
pozemku p.č. 838-845 na k.ú. Baška, pro parkování účastníků této burzy.
15.16.2/53/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o pronájmu areálu parkoviště pod přehradou Baška k pořádání tradiční „AUTO
MOTO VETERÁN BURZY“ historických vozidel na den 10.09.2016 za cenu 5.000,-Kč včetně
využití pozemku p.č. 838-845 na k.ú. Baška, pro parkování účastníků této burzy mezi Obcí Baška a
Veterán Klubem Baška, zastoupen předsedou Veterán Klubu Ing. Radkem Grygaříkem, bytem Baška
494, 739 01 Baška.
15.17/53/2016 Rada obce Baška schvaluje
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby – zpracování projektové dokumentace pro
opravy Hodoňovického náhonu.
15.18/53/2016 Rada obce Baška souhlasí
s využitím obecního prostoru – hřiště v Hodoňovicích u restaurace s č.p. 234 pro Obedience závody
s pejsky „Beskyd Obedience Cup“, které se konají 15.10.2016.
15.19/53/2016 Rada obce Baška pověřuje
starostku obce Baška k podpisu smluv týkajících se finanční podpory akce „Bašťanská 6“ konané dne
15.10.2016.
__________________________________________________________________________________

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
Místostarosta obce Baška

Irena Babicová
Starostka obce Baška
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