100. schůze Rady obce Baška
OBEC BAŠKA
Usnesení
ze 100. schůze Rady obce Baška, konané dne 23. 01. 2018 na OÚ Baška v 17:00 hod

1/100/2018 Rada obce Baška schválila
program 100. schůze Rady obce Baška, dle příloha č. 1 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________________________
2/100/2018 Rada obceBaška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
__________________________________________________________________________________________
3.1/100/2018 Rada obce Baška odkládá
projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-128005541/2, Baška nad Bystrým potokem NNv+NNk na pozemku p.č. 1356/1, 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 do doby
doplnění podkladů.
__________________________________________________________________________________________
4.1/100/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky uložené do pozemku místní komunikace p.č. 1130, k.ú.
Baška v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 1928/82, k.ú.Baška, spočívající v umístění,
provozování, úpravách, opravách, rekonstrukci, modernizaci a nezbytné údržbě přípojky inženýrské sítě, vč.
vstupu a vjezdu na služebný pozemek.
4.2/100/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky uložené
do pozemku místní komunikace p.č. 1130, k.ú. Baška v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č.
1928/82, k.ú.Baška, mezi Obcí Baška a Brigitou Herotovou, trvale bytem Baška 150, 739 01 Baška. Výše
jednorázové finanční úhrady bude činit 300,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
5.1/100/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti inženýrské sítě přípojky sdělovacího vedení uložené do pozemku místní komunikace p.č.
1094 k.ú. Kunčičky u Bašky v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemcích p.č. 1074, p.č. 1075 a p.č. 1076,
vše k.ú. Kunčičky u Bašky, spočívající v umístění, provozování, úpravách, opravách, rekonstrukci, modernizaci
a nezbytné údržbě přípojky inženýrské sítě, vč. vstupu a vjezdu na služebný pozemek.
5.2/100/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě přípojky sdělovacího vedení uložené do pozemku
místní komunikace p.č. 1094 k.ú. Kunčičky u Bašky v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemcích p.č.
1074, p.č. 1075 a p.č. 1076, vše k.ú. Kunčičky u Bašky mezi Obcí Baška a Davidem a Lenkou Pustkovými, oba
trvale bytem Tř. T.G.Masaryka 1118, 738 01 Frýdek-Místek. Výše jednorázové finanční úhrady bude činit 300
Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
6/100/2018 Rada Obce Baška bere na vědomí
Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 15.11.2017 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
7/100/2018 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem KD Baška pro Sbor dobrovolných hasičů Baška na den 17. 2. 2018 za účelem konání Hasičského
plesu od 19,00 hodin s prodloužením akce do 03,00 hodin.
__________________________________________________________________________________________
8/100/2018 Rada obce Baška souhlasí
s přijetím věcného daru: kávovaru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Baška,

100. schůze Rady obce Baška
příspěvková organizace, se sídlem Baška 137, 739 01 Baška, IČ: 70985570, zastoupená ředitelkou Mgr. Bc.
Renátou Válkovou Kč od dárce: AMC GASTRONOM CZ s.r.o., se sídlem Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 25900005, zastoupena jednatelem Milošem Andrlem pro provoz činnosti MŠ Baška.
__________________________________________________________________________________________
9.1/100/20108 Rada obce Baška projednala
žádost Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace, se sídlem: Baška 137, 739 01 Baška, IČ:
70985570, zastoupené ředitelkou Mgr. Bc. Renátou Válkovou o převod finančních prostředků ve výši 137,27 Kč
z rezervního fondu do fondu investic, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
9.2/100/2018 Rada obce Baška souhlasí
s převodem finančních prostředků ve výši 137,27 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace, se sídlem: Baška 137, 739 01 Baška, IČ:
70985570, zastoupené ředitelkou Mgr. Bc. Renátou Válkovou k posílení svého fondu investic.
__________________________________________________________________________________________
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