62. schůze Rady obce Baška

OBEC BAŠKA
Usnesení
z 62. schůze Rady obce Baška, konané dne 10.01.2017 na OÚ Baška v 18:00 hod

1/62/2017 Rada obce Baška schválila
program 62. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/62/2017 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení rady obce.
Usnesení 21.2/61/16 Rada obce Baška ukládá
provést rozpis rozpočtových opatření č. 6 v pravomoci Rady obce Baška v rámci sestavení roční
závěrky 2016 dle platné rozpočtové skladby, dle přílohy
Z: místostarosta
T: 31.01.2017
3.1/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě vodovodní a plynovodní přípojky uložené do
pozemku místní komunikace p.č. 1263/2, 1212/3 a 1218/5, v majetku Obce Baška pro pozemek p.č.
1219 a 1220, vše k.ú. Kunčičky u Bašky, spočívající v umístění, vedení, používání, provozování,
kontrolách, údržbě, stavebních úpravách, opravách a modernizaci vodovodní a plynovodní přípojky,
vč. vstupu a vjezdu na služebný pozemek.
3.2/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodní a plynové přípojky uložené do pozemku
místní komunikace p.č. 1263/2, 1212/3 a 1218/5, v majetku Obce Baška pro pozemek p.č. 1219 a
1220, vše k.ú. Kunčičky u Bašky, mezi Obcí Baška, Aloisem Konečným, trvale bytem Kunčičky u
Bašky 79, 739 01 Baška a Romanou Půčkovou, trvale bytem Pod lesem 504, 270 61 Lány. Výše
jednorázové finanční úhrady bude činit 1000,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

4.1/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu, uloženého v pozemcích p.č. 295, 317/2 a
2024, vše k.ú. Baška v majetku Obce Baška, pro ZŠ Baška (přeložka), spočívající v umístění,
provozování, úpravách, opravách, rekonstrukci, modernizaci a nezbytné údržbě vedení inženýrské
sítě, vč. vstupu a vjezdu na služebné pozemky.
4.2/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu
(přeložka) uloženého v pozemcích p.č. 295, 317/2 a 2024, vše k.ú. Baška v majetku Obce Baška, mezi
Obcí Baška a SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory. Výše
jednorázové finanční úhrady bude činit 1.000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________
5/62/2017 Rada obce Baška schvaluje
dodatek č. 6 ke směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad platný od 1. 1. 2017, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

1

62. schůze Rady obce Baška

6.62/2017 Rada obce Baška rozhodla
neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Baška Mgr. Janě Zedkové, se sídlem Sokolovská
120, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 60304995, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v OR, na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu energií, praní a žehlení
prádla ve výši 8.000,- Kč z důvodu neposkytování služby.
_________________________________________________________________________________
7.1/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí finančního daru ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice 146, 742 54
Bartošovice, IČ 47657901, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 49155, zastoupen předsedou Petrem Orlem na provoz záchranné stanice pro volně žijící
živočichy ve výši 1.000,-- Kč .
7.2/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice
146, 742 54 Bartošovice, IČ 47657901, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 49155, zastoupen předsedou Petrem Orlem na provoz záchranné stanice pro
volně žijící živočichy výši 1.000,-- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

8/62/2017 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška za účelem konání „Sportovního plesu SK Pržno“ dne 28. 1.
2017 od 18 hodin s prodlouženou dobou konání do 03.00 hod., za cenu v topné sezóně s vratnou kaucí
5 tis Kč, žadateli: předseda Sportovního klubu Pržno Petr Blokša, Pržno 310, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí.
9.1/62/2017 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem části budovy č.p. 6,(po bývalé mandlovně) na k.ú. Hodoňovice, panu Aleši Ludvíkovi
s.r.o., bytem Baška-Hodoňovice 221, 739 01 Baška. za účelem výroby textilních výrobků, oděvů a
oděvních doplňků, mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů.
9.2/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor části budovy č.p. 6 (po bývalé mandlovně), na k.ú.
Hodoňovice, mezi obci Baška a panem Alešem Ludvíkem s.r.o., bytem Baška-Hodoňovice 221, 739
01 Baška, za účelem výroby textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, mimoškolní výchovy a
vzdělávání, pořádání kurzů od 1.22017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, cena 500,Kč / měsíc + služby.
__________________________________________________________________________________
10.1/62/2017 Rada obce Baška projednala
žádost Štefana Rapčáka a Jaroslavy Rapčákové, bytem Hodoňovice č.e. 105, 739 01 Baška
o odkoupení částí pozemků p.č. 427/1 a 776 v k.ú. Hodoňovice.
10.2/62/2017 Rada obce Baška ukládá
projednat žádost Štefana Rapčáka a Jaroslavy Rapčákové, bytem Hodoňovice č.e. 105, 739 01 Baška
o odkoupení částí pozemků p.č. 427/1 a 776 v k.ú. Hodoňovice v Zastupitelstvu obce Baška.
Z: starostka
T: zasedání ZO
11.1/62/2017 Rada obce Baška projednala
nabídku Miroslava Edelsbergera a Lenky Edelsbergerové, bytem Baška 506, 739 01 Baška
na prodej pozemků p.č. 1884/33 a 1884/23 v k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška.
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11.2/62/2017 Rada obce Baška ukládá
projednat nabídku Miroslava Edelsbergera a Lenky Edelsbergerové, bytem Baška 506, 739 01 Baška
na prodej pozemků p.č. 1884/33 a 1884/23 v k.ú. Baška do vlastnictví obce v Zastupitelstvu obce
Baška.
Z: starostka
T: zasedání ZO
11.3/62/2017 Rada obce Baška nedoporučuje
zastupitelstvu obce schválit odkup pozemků p.č. 1884/33, druh pozemku orná půda o výměře 175 m2 a
1884/23, druh pozemku orná půda o výměře 141 m2 vše k.ú. Baška od pana Miroslava Edelsbergera
paní Lenky Edelsbergerové, bytem Baška 506, 739 01 Baška do vlastnictví obce Baška za nabídnutou
cenu 1,-Kč s podmínkou zřízení věcného břemene chůze a jízdy a úpravou povrchu vyasfaltováním.

12.1/62/2017 Rada obce Baška projednala
nabídku Marie Sabelové a Pavla Sabely, bytem Puškinova 1733, 738 01 Frýdek-Místek
na prodej pozemků p.č. 1265/33 a 1265/27 vše k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška.
12.2/62/2017 Rada obce Baška ukládá
projednat nabídku Marie Sabelové a Pavla Sabely, bytem Puškinova 1733, 738 01 Frýdek-Místek
na prodej pozemků p.č. 1265/33, druh pozemku orná půda o výměře 876 m2 a 1265/27, druh pozemku
orná půda o výměře 837 m2 vše k.ú. Baška do vlastnictví obce v Zastupitelstvu obce Baška.
Z: starostka
T: zasedání ZO
13.1/62/2017 Rada obce Baška projednala
návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Energetické úspory – Dům se sociálními byty
Kunčičky u Bašky č.p. 28“ zpracovanou spol. ASA expert a.s., dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
13.2/62/2017 Rada obce Baška schvaluje
zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Energetické úspory – Dům se sociálními byty
Kunčičky u Bašky č.p. 28“ zpracovanou spol. ASA expert a.s., dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.

14/62/2017 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška za účelem konání firemního dne FERITu dne 02. 02. 2017
od 8 hodin do 24 hodin., za cenu v topné sezóně s vratnou kaucí 5 tis Kč, žadateli: Fa FERRIT s.r.o.,
zastoupená: Klementová Petra, Harcovská 1476, 739 11, Frýdlant n./O.

15.1/62/2017 Rada obce Baška projednala
žádost spol. Lesprojekt Krnov s.r.o. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování PD
„Chodník u silnice III/48412 v obci Baška, k.ú. Hodoňovice“.
15.2/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování PD „Chodník u silnice III/48412 v obci
Baška k.ú. Hodoňovice“ mezi spol. Lesprojekt Krnov s.r.o., se sídlem Revoluční 1138/76, 794 02
Krnov a Obcí Baška, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení DSP a DPS a podání žádosti
na vyřízení stavebního povolení do 60-ti dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí, o které bude
požádáno do 31. 03. 2017, dle předloženého materiálu č. 2.
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16.1/62/2017 Rada obce Baška souhlasí
s uvedením představení Divadla Ungelt: Keith Huff – Deštivé dny, které bude uvedeno v KD Baška 5.
6. 2017 v 19 hodin za honorář 80.000,-Kč + DPH v zákonné výši. K ceně bude připočtena doprava dle
ujetých kilometrů Rovněž uhradíme autorský honorář ve výši 14% agentuře AURA-PONT, s.r.o.,
Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4.
16.2/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy s DIVADLEM UNGELT pro realizaci představení Keith Huff – Deštivé dny,
které bude uvedeno v KD Baška 5. 6. 2017 v 19 hodin. Divadlo Ungelt je zastoupeno Milanem
Heinem, se sídlem: Nový Svět 78/5, 118 00 Praha 1.

17.1/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Dodávka nového
dopravního automobilu pro jednotku SDH Hodoňovice“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o vyloučení nabídky uchazeče Auto Trutnov
s r.o. ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění technických podmínek.
17.2/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka nového dopravního automobilu pro
jednotku SDH Hodoňovice“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“)
17.3/62/2017 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.
17.4/62/2017 Rada obce Baška rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka nového dopravního automobilu pro
jednotku SDH Hodoňovice“ vyzváním min. 5 subjektů k podání cenové nabídky a zveřejněním na
profilu zadavatele.
17.5/62/2017 Rada obce Baška jmenuje
v souladu s Interní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Baška ze dne 13. 10.
2016 komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu „Dodávka nového
dopravního automobilu pro jednotku SDH Hodoňovice“ ve složení 3 členů:
1. RNDr. Martin Čajánek Ph.D., náhradník – Irena Babicová
2. Ing. Radovan Kolek, náhradník – Ing. Lukáš König
3. Radomír Bělík, náhradník – Libor Pavelek

18.9/62/2017 Rada obce Baška zmocňuje
starostku obce k uzavírání darovacích smluv za účelem přijímání finančních darů od dárců na podporu
kulturní akce obce – 17. ročník Plesu obce Baška konaného dne 20.1.2017
__________________________________________________________________________________
Irena Babicová
Starostka obce Baška

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