58. schůze Rady obce Baška

OBEC BAŠKA
Usnesení
z 58. schůze Rady obce Baška, konané dne 01.11.2016 na OÚ Baška v 17:00 hod

1/58/2016 Rada obce Baška schválila
program 58. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/58/2016 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení rady obce.

3.1/58/2016 Rada obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti inženýrské sítě plynovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace uložené
do pozemku místní komunikace p.č. 1130, k.ú. Baška v majetku Obce Baška pro nemovitost na
pozemku p.č. 1884/70, k.ú.Baška, mezi Obcí Baška a SJM Dagmar Kurucová, Josef Kuruc,
spočívající v umístění, provozování, úpravách, opravách, rekonstrukci, modernizaci a nezbytné
údržbě přípojky inženýrské sítě, vč. vstupu a vjezdu na služebný pozemek.
3.2/58/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě plynovodní
přípojky a přípojky splaškové kanalizace uložené do pozemku místní komunikace p.č. 1130, k.ú.
Baška v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 1884/70, k.ú.Baška, mezi Obcí Baška
a SJM Dagmar Kurucová, Josef Kuruc,,oba trvale bytem Skalice 469, 738 01 Frýdek-Místek.
Výše jednorázové finanční úhrady bude činit 600,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.

4.1/58/2016 Rada obce Baška souhlasí
s realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na pozemku p.č.
1103/6 k.ú. Baška - přeložení sloupu č. 232 o cca 5 m za předpokládanou cenu ve výši 97 677,94 Kč
bez DPH
4.2/58/2016 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie na pozemku p.č. 1103/6 k.ú. Baška - přeložení sloupu č. 232 o cca 5 m
v předpokládané výši 97 677,94 Kč bez DPH mezi Obcí Baška a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________
5/58/2016 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška za účelem pořádání firemního večírku GMC tech s.r.o. se
sídlem Ostravská 1555, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupený Dušanem Gebauerem v termínu od 09. 12.
2016 od 17,00 hodin a s prodloužením doby konání do 02, 00 hodin, za cenu v zimní sezóně dle
ceníku obce Baška platného od 1. 1. 2016.

6/58/2016 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem KD Baška pro Bašťanský spolek, se sídlem: Kunčičky u Bašky 275, 739 01 Baška,
zastoupený: Davidem Blahutem, předsedou spolku, na den 11. 11. 2016 za účelem pořádání
netradiční zábavy v maskách od 19,00 hodin a s prodloužením doby konání do 03, 00 hodin, za cenu
pro místní spolky v zimní sezóně dle ceníku obce Baška platného od 1. 1. 2016.
_________________________________________________________________________________
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7/58/2016 Rada obce Baška schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku nového dopravního automobilu
pro jednotku SDH Hodoňovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

8.14/58/2016 Rada obce Baška schvaluje
proplacení nákladů spojených se vzdáním se zástavního práva k pozemku p.č. 1158/26 k.ú. Kunčičky
u Bašky panu Josefu Dvořákovi, bytem Palkovická 528, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
8.18/58/2016 Rada obce Baška schvaluje
pro zkvalitnění služeb v naší obci a zlepšení informovanosti občanů a komunikace s nimi zavedení
nové informační služby – Mobilní rozhlas.
8.19/58/2016 Rada obce Baška souhlasí
s prodloužením pronájmu sálu Kulturního domu obce Baška dne 16.12.2016 za účelem konání
závěrečného plesu tanečního kurzu vedeného panem Martinem Pragrem a s úhradou dle platného
ceníku obce Baška.
8.21/58/2016 Rada obce Baška pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy o dílo na aktualizaci projektové dokumentace „Přístavba a stavební
úpravy Základní školy Baška včetně výstavby tělocvičny“, dle cenové nabídky ze dne 31.10.2016,
rozšířenou o vypracování projektové dokumentace pro provedení a realizaci stavby, předloženou EP
Rožnov, a.s. se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Irena Babicová
Starostka obce Baška

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