54. schůze Rady obce Baška

OBEC BAŠKA
Usnesení
z 54. schůze Rady obce Baška, konané dne 20.09.2016 na OÚ Baška v 17:00 hod

1/54/2016 Rada obce Baška schválila
program 54. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/54/2016 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení rady obce.
Usnesení 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
Plnění: zařazeno do programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Baška, které se bude konat dne
22.09.2016.
Splněno.
Usnesení 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
Plnění: zařazeno do programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Baška, které se bude konat dne
22.09.2016.
Splněno.
3.1/54/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti sjezdu vybudovaného na pozemku místní komunikace p.č. 1094, k.ú. Kunčičky u
Bašky v majetku Obce Baška pro pozemek p.č. 1027/5, k.ú.Kunčičky u Bašky spočívající v právu
vybudování, užívání a opravách sjezdu, vč. vstupu a vjezdu na služebný pozemek.
3.2/54/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu
vybudování, užívání a oprav sjezdu na pozemku místní komunikace p.č. 1094, k.ú. Kunčičky u Bašky
v majetku Obce Baška pro nemovitost pozemek p.č. 1027/5, k.ú. Kunčičky u Bašky, mezi Obcí
Baška a Lucií Kocurovou, trvale bytem Střelniční 2176, 738 01 Frýdek-Místek, Lukášem Cvičkem,
Jiráskova 566, 738 01 Frýdek-Místek. Výše jednorázové finanční úhrady bude stanovena znaleckým
posudkem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

4.1/54/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti sjezdu vybudovaného na pozemku místní komunikace p.č. 1094, k.ú. Kunčičky u
Bašky v majetku Obce Baška pro pozemek p.č. 1027/4, k.ú.Kunčičky u Bašky spočívající v právu
vybudování, užívání a opravách sjezdu, vč. vstupu a vjezdu na služebný pozemek.
4.2/54/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu
vybudování, užívání a oprav sjezdu vybudovaného na pozemku místní komunikace p.č. 1094, k.ú.
Kunčičky u Bašky v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 1027/4, k.ú. Kunčičky u

1

54. schůze Rady obce Baška

Bašky, mezi Obcí Baška Tomášem Fišerem, trvale bytem Vratimovská 227, Lískovec u FrýdkuMístku, 738 01 Frýdek-Místek a Kateřinou Fišerovou, trvale bytem Komenského 159, 738 01 FrýdekMístek.. Výše jednorázové finanční úhrady bude stanovena znaleckým posudkem, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

5/54/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo č. FM/305/16/TSÚ – Pi mezi Obcí Baška a Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek a
Obec Baška, jejímž předmětem je zimní údržba pozemních komunikací a chodníků na mostech
v období od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

6/54/2016 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška fotbalovému oddílu TJ Sokol Baška za účelem konání
„Pouťové zábavy“ dne 24. 9. 2016 s prodlouženou dobou konání do 02.00 hod., za cenu v letní sezóně,
žadateli: Ing. Jan Richter, Kunčičky u Bašky 281, 739 01 Baška, místopředseda fotbalového oddílu TJ
Sokol Baška.
_________________________________________________________________________________
7/54/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zařazení žádosti p. Trněného Jaroslava a Alici, bytem Hodoňovice 69, 739 01 Baška do seznamu
uchazečů o uzavírání nájemních smluv o užívání bytů v majetku obce.

8/54/2016 Rada obce Baška bere na vědomí
informaci starostky obce o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby – zpracování žádosti o
podporu z IROP, včetně studie proveditelnosti pro akci „Rozšíření kapacit základního vzdělávání v
obci Baška“ Ing. Haně Švecové, bytem Pražmo 211, 739 04 Pražmo, za cenu 149.000,- Kč bez DPH.
__________________________________________________________________________________
9/54/2016 Rada obce Baška bere na vědomí
informaci starostky obce o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby – zpracování projektové
dokumentace pro výměnu a rozšíření veřejného osvětlení v obci Baška v rozsahu I. etapy dle
zpracovaného „Plánu obnovy veřejného osvětlení v obci Baška“ firmě RH PARTNER
ENGINEERING s.r.o., se sídlem Poděbradova 3359, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava za cenu
123.500,- Kč bez DPH.

10.1/54/2016 Rada obce projednala
změnu platového tarifu ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Baška, p.o. s účinností od 1.9.2016,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
10.2/54/2016 Rada obce schvaluje
změnu platového tarifu ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Baška, p.o. s účinností od 1.9.2016,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________________
11.15/54/2016 Rada obce Baška souhlasí
s využitím obecních pozemků kolem přehrady pro konání závodu v orientačním běhu dne 08.10.2016
pro žadatele: Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek, Nad Potokem 2047, 738 02 FrýdekMístek.
11.16/54/2016 Rada obce Baška nesouhlasí
S bezplatnou inzercí ve zpravodaji obce pro Malířské kurzy pro školní rok 2016-2017, konané
v Základní škole Pod Sovou ve Frýdku-Místku, žadatel: Alexander Mosio.
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11.17.1/54/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a Bašťanským spolkem, se sídlem: Kunčičky u Bašky
275, 739 01, zastoupen jednatelem Davidem Blahutem, IČ: 22818839, jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru ve výši 10.000,-Kč na podporu 10. ročníku akce Baškohrátky, na základě smlouvy o
spolupráci v oblasti propagace uzavřené mezi obcí Baška a společností Arcimpex, s.r.o., dle přílohy č.
1 předloženého materiálu.
11.17.2/54/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a Lašským smíšeným pěveckým sborem, se sídlem:
Baška 226, 739 01 Baška, zastoupeným starostou Michalem Válkem a jednatelkou Kateřinou
Čečotkovou, IČ: 22852484, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč na
podporu kulturní akce Závěrečný koncert MFPS Baška 2016, na základě smlouvy o spolupráci
v oblasti propagace uzavřené mezi obcí Baška a společností Arcimpex, s.r.o., dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
11.18/54/2016 Rada obce Baška schvaluje
udělení výjimky pro pořádání ohňostroje na den 01.10.2016 v době od 19.00-20.00 hod v místech
restaurace Kotva žadateli: Čížková Viera, bytem Baška 93, 739 01 Baška.
11.19.1/54/2016 Rada obce Baška projednala
žádost nájemce Šupálek Martin, bytem Pržno 46E, 739 03 Pržno o vydání souhlasu k mimosezonnímu
provozu občerstvení v restauraci KEMP č.p. 509 na přehradě v Bašce a na části pozemku p.č. 2006/1,
na k.ú. Baška v měsíci říjnu 2016.
11.19.2/54/2016 Rada obce Baška souhlasí
s mimosezonním provozem občerstvení v restauraci KEMP č.p. 509 na přehradě v Bašce a na části
pozemku p.č. 2006/1, na k.ú. Baška nájemce Šupálek Martin, bytem Pržno 46E, 739 03 Pržno,
v měsíci říjnu 2016.

Irena Babicová
Starostka obce Baška

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