105. schůze Rady obce Baška
OBEC BAŠKA
Usnesení
ze 105. schůze Rady obce Baška, konané dne 03. 04. 2018 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/105/2018 Rada obce Baška schválila
program 105. schůze Rady obce Baška s rozšířením o body ve znění:
o
o
o
o

o

Žádost o uzavření „Dohody o splacení dlužné částky“
Žádost o pronájem částí nebytového prostoru – pozemku, Žadatel: Roman Kozel, Baška 105,
739 01 Baška
Žádost o pronájem částí nebytového prostoru – pozemku, Žadatel: Ivana Sladkovská, Baška
105, 739 01 Baška
Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška

Žádost o pronájem KD Baška - RETRO zábava, žadatel: Bašťanský spolek, David
Blahut, jednatel

__________________________________________________________________________________________
2/105/2018 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
__________________________________________________________________________________________
3.1/105/2018 Rada obce Baška rozhodla
v souladu se interní směrnicí č. 2/2016 pro schvalování a rozhodování zadavatele při administraci veřejných
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby – provedení kamerových zkoušek kanalizace
v rozsahu 19 705,61 m uchazeči:
• JKV Test s.r.o. se sídlem Suhrady 148/4, 747 20 Vřesina, za maximální nabídkovou cenu 35,50Kč/bm bez
DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
3.2/105/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby – provedení kamerových
zkoušek kanalizace v rozsahu 19 705,61 m s uchazečem:
• JKV Test s.r.o. se sídlem Suhrady 148/4, 747 020 Vřesina, za maximální nabídkovou cenu 35,50Kč/bm bez
DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________________________
4.1/105/2018 Rada obce Baška projednala
povinnost uzavření smlouvy na zpětný odběr osvětlovacích zařízení a provozu sběrného místa kolektivního
systému Ekolamp
4.2/105/2018 Rada obce Baška rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního
systému Ekolamp
__________________________________________________________________________________________
5/105/2018 Rada obce Baška
rozhodla o uzavření „Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku“ mezi obcí Baška a Základní a
mateřskou školou Baška, příspěvkovou organizací pro stavbu venkovní učebny/přístřešku pro děti navštěvující
mateřskou školu v Bašce.
__________________________________________________________________________________________
6.1/105/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace uložené do pozemku
místní komunikace p.č. 968 v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 965/60, vše k.ú. Kunčičky u
Bašky, spočívající zřízení, užívání, opravách a nezbytné údržbě přípojky splaškové kanalizace ve služebné
nemovitosti, vč. jejich modernizace a dále vstupu a vjezdu na služebné pozemky.
6.2/105/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
uložené do pozemku místní komunikace p.č. 968 v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 965/60,
vše k.ú. Kunčičky u Bašky, mezi Obcí Baška a Mgr. Michaelou Harabišovou a Martinem Gorným, DiS., oba

1

105. schůze Rady obce Baška
trvale bytem Jiráskova 566, 738 01 Frýdek-Místek. Výše jednorázové finanční úhrady bude činit 600,- Kč vč.
DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
7.1/105/2018 Rada Obce Baška bere na vědomí
žádost pana Karla Kaliny o zrušení věcného břemene „upravovati obecní cestu v šíři 6 metrů“ váznoucího na
pozemku p.č. 611 a 612, k.ú. Hodoňovice v jeho vlastnictví za účelem eliminace již neexistujícího právního
závazku
7.2/105/2018 Rada Obce Baška souhlasí
se zrušením věcného břemene „upravovati obecní cestu v šíři 6 metrů“ pro Obec Bašku váznoucího na pozemku
p.č. 611 a 612, k.ú. Hodoňovice v majetku Karla Kaliny, neboť tako komunikace je udržována na základě jiného
právního titulu
7.3/105/2018 Rada Obce Baška zmocňuje starostku
k podpisu Smlouvy o zrušení věcného břemene „upravovati obecní cestu v šíři 6 metrů“ pro Obec Bašku
váznoucího na pozemku p.č. 611 a 612, k.ú. Hodoňovice v majetku Karla Kaliny, mezi Obcí Baška a Karlem
Kalinou, trvale bytem Hodoňovice 130, 739 01 Baška, neboť tako komunikace je udržována na základě jiného
právního titulu. Zrušení věcného břemene bude provedeno bezúplatně, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
8/105/2018 Rada Obce Baška bere na vědomí
Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 21. 02. 2018 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
9.1/105/2018 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška Veteran Klubu Baška, se sídlem Baška 494, 739 01
Baška, IČ 22751734, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10204,
zastoupen předsedou Ing. Radkem Grygaříkem na úhradu nákladů spojených s pořádáním Auto moto burzy
konané dne 31. 3. 2018 a 15. 9. 2018 ve výši 10.000,- Kč.
9.2/105/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 29/2018 mezi obcí Baška a Veteran
Klubem Baška, se sídlem Baška 494, 739 01 Baška, IČ 22751734, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10204, zastoupen předsedou Ing. Radkem Grygaříkem, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
10/105/2018 Rada obce Baška souhlasí
s pronájmem vestibulu Kulturního domu obce Baška za účelem setkání občanů u příležitosti Svátku práce –
na den 1. 5. 2018 od 9-13 hod za cenu v topné sezóně, žadateli: Janu Drozdovi, ZO KSČM Baška.
__________________________________________________________________________________________
11/105/2018 Rada obce Baška projednala
konání hudebního festivalu HARRYFEST v prostorách hospody U Studny v Bašce se sídlem: Baška 512, 739 01
Baška, dne 28. a 29. 07. 2018 a vyhrazuje se proti konání této akce z důvodu opakovaných stížností občanů.
__________________________________________________________________________________________
12/105/2018 Rada obce Baška souhlasí
s bezúplatným využitím velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška (II. patro) za účelem pořádání jarní
členské schůze volebního obvodu 011 v Bašce, která se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 16 – 17. 30
hodin.
__________________________________________________________________________________________
13.1/105/2018 Rada obce Baška projednala
žádost o uzavření dodatku ke smlouvě „Smlouva o praní prádla“ mezi obcí Baška a Renátou Klusáčkovou,
Novodvorská 3057, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č.1. předloženého materiálu.
13.2/105/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření dodatku ke smlouvě o praní prádla mezi obcí Baška a Renátou Klusáčkovou, bytem Novodvorská
3057, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č.1. předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
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14.1/105/2018 Rada obce Baška projednala
žádost o pronájem Kulturního domu obce Baška na akce ZŠ Baška: soutěž v AJ – středa 13.6.2018, Baška má
talent – 25.6.2018 – nácvik na soutěž, 26.6.2018 – soutěž Baška má talent. Žadatel: ZŠB se sídlem Baška 137,
739 01 Baška, zastoupená Monikou Greschnerovou– zástupkyní ředitelky ZŠB.
14.2/105/2018 Rada obce Baška souhlasí
s bezplatným využitím Kulturního domu obce Baška ZŠ a MŠ z.s., se sídlem Baška 137, 739 01 Baška,
zastoupená Monikou Greschnerovou – zástupkyní ředitelky ZŠB, za účelem konání soutěže v AJ – středa
13.6.2018 od 8-12h, Baška má talent – 25.6. – nácvik na soutěž od 8.30-12.00h, 26.6.2018 – soutěž Baška má
talent od 8-12h.
__________________________________________________________________________________________
15.1/105/2018 Rada obce Baška projednala
žádost pana Josefa Bieleckého, nar. 10. 6. 1969, bytem Hodoňovice 127, 739 01 Baška, o uzavření „Dohody o
splátkách“, podané dne 3. 4. 2018 osobně, viz. příloha č. 2 předloženého materiálu.
15.2/105/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Dohody o splacení dlužné částky za vyúčtování stočného poplatku za odpady“ mezi Josefem
Bieleckim, nar. 21.08.1976, bytem 10. 6. 1969, bytem Hodoňovice 127, 739 01 Baška a Obcí Baška,
zastoupenou starostkou Irenou Babicovou, viz. příloha č. 3 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
16.1/105/2018 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 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
16.2/105/2018 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 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.
__________________________________________________________________________________________
17/105/2018 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 5m x 4m, paní Ivaně Sladkovské, bytem Baška 105, 739 01 Baška, nájemci obecního
bytu za účelem parkování pro osobní automobil, na dobu neurčitou.
__________________________________________________________________________________________
18.1/105/2018 Rada obce Baška bere na vědomí
informaci, že v průběhu realizace veřejné zakázky „Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška“
vzniká v některých případech potřeba provedení dodatečných nebo nových stavebních prací, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci
18.2/105/2018 Rada obce Baška ukládá
starostce obce Baška Ireně Babicové zajistit provádění dodatečných nebo nových stavebních prací u veřejné
zakázky „Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška“ zadáním v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou jednacího řízení bez uveřejnění
18.3/105/2018 Rada obce Baška pověřuje
starostku obce Baška Irenu Babicovou úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek na dodatečné nebo nové
stavební práce u veřejné zakázky „Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška“ formou jednacího
řízení bez uveřejnění, s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávací
řízení, nebo rozhodnutí o námitkách.
__________________________________________________________________________________________
19/105/2018 Rada obce Baška souhlasí s pronájmem KD Baška pro Bašťanský spolek, se sídlem: Kunčičky u
Bašky 275, 739 01 Baška, na den 13. 04. 2018 za účelem pořádání Retro zábavy od 19,00 hodin do 03, 00
hodin, za cenu pro místní spolky v zimní sezóně dle ceníku obce Baška platného od 1. 1. 2018 za podmínky
složení vratné kauce ve výši 5.000,-Kč před konáním akce.
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Irena Babicová
starostka

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
místostarosta
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