65. schůze Rady obce Baška

OBEC BAŠKA
Usnesení
z 65. schůze Rady obce Baška, konané dne 21.02.2017 na OÚ Baška v 17:00 hod

1/65/2017 Rada obce Baška schválila
program 65. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2/65/2017 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení rady obce.

3.1/65/2017 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření dohody o narovnání mezi Obcí Baška, Baška 420, 739 01 Baška, zastoupenou Advokátní
kanceláří JUDr. Vladimíra Medka, se sídlem ul. U Staré pošty 744, 738 01 Baška a Tomášem
Záhurským, bytem K Hájku 2981, 738 01 Frýdek-Místek upravující vzájemná práva a povinnosti
účastníků vyplývající ze „Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací“ spočívající ve vyrovnání
pohledávky ve výši 2.138,-Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
3.2/65/2017 Rada obce Baška rozhodla
o podání soudní žaloby u Okresního soudu Frýdku-Místku proti p. Věře Onyšťákové, trvale bytem
Horní 1110/54, 70030 Ostrava – Hrabůvka v záležitosti vymáhání pohledávky za vyúčtování
stočného.

4.1/65/2017 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní
Lhotka, příspěvkové organizaci, se sídlem: Komorní Lhotka č.p. 184, 739 53 Hnojník, IČ 00847038,
příspěvková organizace zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 6,
zastoupena ředitelkou Ing. Andreou Sztefkovou na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na
elektřinu, plyn, vodné ve výši 10.000,- Kč.
4.2/65/2017 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 23/2017 mezi obcí Baška a
Integrovaným sociálním ústavem Komorní Lhotka, příspěvkovou organizací, se sídlem: Komorní
Lhotka č.p. 184, 739 53 Hnojník, IČ 00847038, příspěvková organizace zapsaná v OR, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 6, zastoupena ředitelkou Ing. Andreou Sztefkovou, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________
5.1/65/2017 Rada obce Baška projednala
žádost pana Šupálka Martina o podílení se obce na nákladech Restaurace Kemp za rok 2016 z důvodu
využívání sociálního zařízení rekreanty Autokempu Baška a prodloužení provozní doby Restaurace
Kemp v měsících sezóny Autokempu Baška ve dnech pátek a sobota do 23.00 hod.
5.2/65/2017 Rada obce Baška nesouhlasí
s podílením se obce na nákladech za spotřebu elektrické energie, vody a stočného Restaurace Kemp za
rok 2016 a s prodloužením provozní doby Restaurace Kemp v měsících sezóny Autokempu Baška ve
dnech pátek a sobota do 23.00 hod.
_________________________________________________________________________________
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6.1/65/2017 Rada obce Baška projednala
žádost o bezplatný pronájem Kulturního domu obce Baška na čtvrtek 15. 6. 2017 za účelem:
Rozloučení s předškoláky, žadatel: Monika Greschnerová, zástupkyně ředitele školy, Základní a
Mateřská škola Baška, p.o., se sídlem Baška 137, 739 01 Baška.
6.2/65/2017 Rada obce Baška souhlasí
s bezplatným využitím Kulturního domu Základní a Mateřskou školou Baška, p.o., se sídlem Baška
137, 739 01 Baška, za účelem konání akce: Rozloučení s předškoláky dne 15.6.2017.
__________________________________________________________________________________
7/65/2017 Rada obce Baška nesouhlasí
s pronájmem Kulturního domu obce Baška za účelem konání kulturní akce pro veřejnost - Immortal
Shadows.

8/65/2017 Rada obce Baška rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s interní směrnicí č. 1/2016 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek s názvem „Dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku SDH
Hodoňovice“, s níže uvedeným uchazečem:
 Auto Trutnov s.r.o., se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, za nabídkovou cenu 1 148 932,00
Kč bez DPH.
9/65/2017 Rada obce Baška bere na vědomí
rezignaci p. Jaroslava Zámečníka na členství v Komisi pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška.
__________________________________________________________________________________
10.1/65/2017 Rada obce Baška souhlasí
s úhradou pronájmu tělocvičny v budově Baška č.p. 240 každou sobotu od 9.00 do 11.00 hod. na dobu
určitou do 31. 12. 2017 za účelem sportovního vyžití mladých florbalistů.
10.2/65/2017 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi obcí Baška a Tělocvičnou jednotou Sokol
Baška, se sídlem: Baška č.p. 240, 739 01 Baška, IČ 64120937, pobočný spolek zapsaný ve SR,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28009, zastoupen starostou jednoty Otakarem
Konečným, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

11/65/2017 Rada obce Baška jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rozšíření kompostárny v obci Baška“ ve složení:
členové:
1. RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
2. David Blahut
3. Ing. Josef Žák

náhradníci
1. Irena Babicová
2. Ing. Tomáš Břežek

12.1/65/2017 Rada obce Baška projednala
žádost p. Šimkové o umístění do Domu se sociálními byty v Kunčičkách u Bašky č.p. 28, 739 01
Baška
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12.2/65/2017 Rada obce Baška rozhodla
o přidělení bytu č. 8 ve II. NP v Domě se sociálními byty v Kunčičkách u Bašky č.p. 28, 739 01
Baška p. Šimkové Renátě od 1.3. 2017 na dobu neurčitou.

Irena Babicová
Starostka obce Baška

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