obec Baška
Baška 420, 739 01 Baška
tel.č.: 558 445 210 | e-mail: podatelna@baska.cz

USNESENÍ
schůze č. 109 Rady obce Baška
konaná dne 15. 5. 2018 v Obecní úřad Baška od 17:00 hod.
1/109R/2018

Rada obce Baška schvaluje program 109. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

2/109R/2018

Rada obce Baška projednává a schvaluje kontrolu plnění usnesení Rady obce.

3/109R/2018

Rada obce Baška rozhodla

o podání výpovědi smluv o poskytování služeb č. E16CZ005216, č. E16CZ011278,
č. E16CZ005246, č. E16CZ011636,č. E16CZ011637 uzavřených mezi obcí Baška a
společností eCENTRE, a.s., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00
Praha 7, IČ: 27149862, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.1/109R/2018

Rada obce Baška schvaluje

účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace,
Baška 137, 739 01 Baška, IČ 70985570 sestavenou k 31. 12. 2017, dle přílohy č. 1
– 3 předloženého materiálu.
4.2/109R/2018

Rada obce Baška rozhodla

převést výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové
organizace, Baška 137, 739 01 Baška, IČ 70985570 vykázaný v rámci účetní
závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 ve výši 18,67 Kč a výsledek hospodaření
vykázaný v rámci účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12 2015 ve výši 1 140 404,83 Kč na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních
období.
4.3/109R/2018

Rada obce Baška bere na vědomí

protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřské škola, Baška, příspěvková organizace za rok 2017 a
inventarizační zprávu za rok 2017, dle přílohy č. 4 - 5 předloženého materiálu.
4.4/109R/2018

Rada obce Baška bere na vědomí

přijatá opatření Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace
na základě protokolu o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u
příspěvkové organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
5.1/109R/2018

Rada obce Baška projednává žádosti Vlastimila a Veroniky Charvátových, bytem Baška
272, 739 01 Baška a paní Ivany Chrápkové, bytem Baška 519, 739 01 Baška o odkoupení
částí pozemku p.č. 946/1, k.ú. Baška, dle přiloženého nákresu.

5.2/109R/2018

Rada obce Baška nedoporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vyhlášení záměru na prodej částí pozemku p.č. 946/1, k.ú. Baška, dle přiloženého nákresu.

6.1/109R/2018

Rada obce Baška projednává

provozní řád dětské skupiny „Školička“ obce Baška.
6.2/109R/2018

Rada obce Baška schvaluje

provozní řád dětské skupiny „Školička“ obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
7.1/109R/2018

Rada obce Baška projednává Výpověď z nájmu bytu č. 2 v I. podlaží domu č.p. 104 Baška,
paní Ničmanové Mileny - viz příloha č. 1 předloženého materiálu.
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7.2/109R/2018

Rada obce Baška rozhodla vypovědět nájem p. Mileně Ničmanové a to v tříměsíční
výpovědní lhůtě, která počne běžet 1. 6. 2018.

8.1/109R/2018

Rada obce Baška souhlasí s uvedením Uměleckého vystoupení kapely Iršava – na akci: Den
obce Baška, dne 26. 05. 2018 od 15 –16h za honorář 15.000,-Kč.

8.2/109R/2018

Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu mezi Obcí Baška a kapelou Iršava
zastoupenou: Vladimírem Herberkem, Petruškova 45, Ostrava – Zábřeh, 700 30, pro
realizaci koncertu: vystoupení kapely Iršava na Dni obce Baška, dne 26. 05. 2018 od 19
–20 h.

9/109R/2018

Rada obce Baška souhlasí
s úhradou nákladů na výjezd na Lysou horu seniorům ročníku 1945 (navštěvovali v letech
1948-1953 ZŠ Baška) na den 9. 7. 2018, žadatel: Ing. Jaroslav Ogořálek, Baška 74,739 01
Baška.

10/109R/2018

Rada obce Baška rozhodla

udělit starostce obce Baška výjimku z interní směrnice č. 1/2016 pro zadávání
veřejných zakázek malého pro realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
komunikací v Obci Baška“ spočívající v přímém zadání této zakázky firmě ALPINE
Bau CZ a.s., IČ 02604795, se sídlem Jiráskova 613/3, 757 01 Valašské Meziřící
11.1/109R/2018 Rada obce Baška doporučuje zastupitelstvu obce
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
2/2005 o čistotě a veřejném pořádku v obci ze dne 26. 1. 2005 a obecně závazná vyhláška
č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o čistotě a veřejném pořádku
v obci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
11.2/109R/2018 Rada obce Baška doporučuje zastupitelstvu obce vydat obecně závaznou vyhlášku č.
2/2018, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu.
11.3/109R/2018 Rada obce Baška doporučuje zastupitelstvu obce vydat obecně závaznou vyhlášku č.
3/2018, o nočním klidu, dle přílohy č. 7 a 8 předloženého materiálu.
12.1/109R/2018 Rada obce Baška rozhodla

vyhlásit záměr na pronájem části pozemku na p.č. 919-druh pozemku zastavěna
plocha a nádvoří na k.ú. Baška (za č.p. 105), o výměře 3,5m x 5m, panu
Zbyňkovi Boháčkovi a Šárce, bytem Baška 105, 739 01 Baška, nájemci obecního
bytu za účelem postavení přístřešku pro osobní automobil, na dobu neurčitou
12.2/109R/2018 Rada obce Baška rozhodla

vyhlásit záměr na pronájem části pozemku na p.č. 922-druh pozemku zahrada na
k.ú. Baška (za č.p. 105), o výměře 10,5m x 10,5m, panu Zbyňkovi Boháčkovi a
Šárce, bytem Baška 105, 739 01 Baška, nájemci obecního bytu za účelem využití
zahrádky pro pěstování zeleniny, na dobu neurčitou.
13.1/109R/2018 Rada obce Baška souhlasí

s pronájmem části pozemku na p.č. 919-druh pozemku zastavěna plocha a nádvoří
na k.ú. Baška (za č.p. 105), o výměře 7m x 5m, panu Romanovi Kozlovi, bytem
Baška 105, 739 01 Baška, nájemci obecního bytu za účelem postavení přístřešku
pro osobní automobil, na dobu neurčitou
13.2/109R/2018 Rada obce Baška souhlasí

s pronájem části pozemku na p.č. 922-druh pozemku zahrada na k.ú. Baška (za
č.p. 105), o výměře 7m x 13m, panu Romanovi Kozlovi, bytem Baška 105, 739 01
Baška, nájemci obecního bytu za účelem využití zahrádky pro pěstování zeleniny,
na dobu neurčitou.
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13.3/109R/2018 Rada obce Baška rozhodla

o uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku na p.č. 919-druh pozemku
zastavěna plocha a nádvoří na k.ú. Baška (za č.p. 105), o výměře 7m x 5m, za
cenu 2,-/m2 a rok, mezi obci Baška a Romanem Kozlem, bytem Baška 105, 739 01
Baška, nájemci obecního bytu za účelem postavení přístřešku pro osobní
automobil, od 1.7.2018, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
13.4/109R/2018 Rada obce Baška rozhodla

o uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku na p.č. 922-druh pozemku zahrada
na k.ú. Baška (za č.p. 105), o výměře 7m x 13m, za cenu 2,-/m2 a rok. Mezi obci
Baška a Romanem Kozlem, bytem Baška 105, 739 01 Baška, nájemci obecního
bytu za účelem využití zahrádky pro pěstování zeleniny, od 1.7.2018, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
14/109R/2018

Rada obce Baška rozhodla

vyhlásit záměr na pronájem části pozemku na p.č. 922-druh pozemku zahrada na
k.ú.. Baška (vedle č.p. 103), o výměře 5,5m x 11m, panu Václavu Sklářovi, bytem
Baška 105, 739 01 Baška, nájemci obecního bytu za účelem zřízení zahrádky na
dobu neurčitou.
15.1/109R/2018 Rada obce Baška souhlasí

s pronájmem části pozemku na p.č. 919-druh pozemku zastavěna plocha a nádvoří
na k.ú. Baška (za č.p. 105), o výměře 5m x 4m, paní Ivaně Sladkovské, bytem
Baška 105, 739 01 Baška, nájemci obecního bytu za účelem parkování pro osobní
automobil, na dobu neurčitou.
15.2/109R/2018 Rada obce Baška rozhodla

o uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku na p.č. 919-druh pozemku
zastavěna plocha a nádvoří na k.ú. Baška (za č.p. 105), o výměře 5m x 4m, za
cenu 2,-/m2 a rok mezi obci Baška a Ivanu Sladkovskou, bytem Baška 105, 739
01 Baška, nájemci obecního bytu za účelem parkování pro osobní automobil, od
1.7.2018, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,.
16.1/109R/2018 Rada obce Baška souhlasí

s pronájmem části pozemku na p.č. 1966 o výměře 20 m2, panu Petrovi Trulíkovi
a Renátě, bytem Lumírova 487/7, 700 30 Ostrava-Výškovice, za účelem stání
rekreačního karavanu určeného k rekreaci v autokempu Baška na dobu určitou do
31.12.2018.
16.2/109R/2018 Rada obce Baška rozhodla

o uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku na na p.č. 1966 o výměře 20 m2, za
cenu 1 167,-Kč/měsíčně, + úhrada za elektřinu dle skutečné spotřeby, panu
Petrovi Trulíkovi a Renátě, bytem Lumírova 487/7, 700 30 Ostrava-Výškovice, za
účelem stání rekreačního karavanu určeného k rekreaci v autokempu Baška na
dobu určitou do 31.12.2018.
17/109R/2018

Rada obce Baška doporučuje zastupitelstvu obce
schválit uzavření Dohody o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace na rok 2018 mezi Obcí Baška a Domovem pro seniory FrýdekMístek p. o.,
se sídlem ul. 28. Října 2155, IČ: 6815802

s výši příspěvku 10.000,-Kč z rozpočtu obce Baška pro p. Emilii Sanytrovou,
bytem Baška 241, 739 01 Baška
18.1/109R/2018 Rada obce Baška rozhodla

o přijetí daru od p. Libora Sanytra, bytem Baška 241, 739 01 Baška, ve výši
26.000,- Kč, , na úhradu pobytu paní Emilie Sanytrové, bytem Baška 241, 739 01
Baška v Domově pro seniory Frýdek-Místek.
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18.2/109R/2018 Rada obce Baška rozhodla o uzavření Darovací smlouvy mezi Obci Baška, Baška

420, 739 01 Baška a p. Liborem Sanytrem,
bytem, Baška 241, 739 01 Baška, na úhradu pobytu paní Emilie Sanytrové, bytem
Baška 241, 739 01 Baška v Domově pro seniory, ul. 28. října 2155, 738 01
Frýdek-Místek ve výši 26.000,-Kč.
19.1/109R/2018 Rada obce Baška projednala žádost paní Kovalové Dagmar o povolení ohňostroje dne 19.
05.2018, který proběhne v době od 20.30-21.00 u restaurace Kotva.
19.2/109R/2018 Rada obce Baška rozhodla o udělení výjimky paní Kovalové Dagmar pro pořádání
ohňostroje na den 19. 05. 2018, který proběhne v době od 20.30-21.00 u restaurace Kotva.
20/109R/2018

Rada obce Baška bere na vědomí pozvánku na 26. schůzi Zastupitelstva obce Baška.

Irena Babicová
starostka obce
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