106. schůze Rady obce Baška
OBEC BAŠKA
Usnesení
ze 106. schůze Rady obce Baška, konané dne 17. 04. 2018 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/106/2018 Rada obce Baška schválila
program 106. schůze Rady obce Baška, dle příloha č. 1 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________________
2/106/2018 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
__________________________________________________________________________________
3.1/106/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky uložené do pozemku místní komunikace p.č.
1218/5 v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 1263/8, vše k.ú. Kunčičky u Bašky,
spočívající v umístění, provozování, opravách, úpravách a nezbytné údržbě vodovodní přípojky ve
služebné nemovitosti, vč. její rekonstrukce a modernizace a dále vstupu a vjezdu na služebný
pozemek.
3.2/106/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky uložené do pozemku
místní komunikace p.č. 1218/5 v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 1263/8 vše k.ú.
Kunčičky u Bašky, mezi Obcí Baška a Jarmilou Hajnou, trvale bytem Kunčičky u Bašky 460, 739 01
Baška.Výše jednorázové finanční úhrady bude činit 300,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 přiloženého
materiálu.
__________________________________________________________________________________
4.1/106/2018 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizaci Baška, se sídlem Kunčičky u Bašky 80, 739 01 Baška, IČ: 63026201, pobočný spolek
zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 42059, zastoupený předsedou
Bc. Martinem Carbolem na dofinancování projektu „Podpora mládeže včelařského kroužku Baška“ ve
výši 22.700,- Kč.
4.2/106/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 30/2018 mezi obcí Baška a
Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Baška, se sídlem Kunčičky u Bašky 80, 739 01
Baška, IČ: 63026201, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 42059, zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
__________________________________________________________________________________
5.1/106/2018 Rada obce Baška rozhodla
povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Baška a Mateřské škole Kunčičky u Bašky
pro školní rok 2018/2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5.2/106/2018 Rada obce Baška souhlasí
s plánovanými opravami v budovách Baška 383 a Kunčičky u Bašky 130 v průběhu hlavních prázdnin
r. 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
5.3/106/2018 Rada obce Baška bere na vědomí
informaci o omezení provozu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace
v průběhu hlavních prázdnin r. 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
5.4/106/2018 Rada obce Baška bere na vědomí
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oznámení o vyhlášení volného dne ředitelkou školy pro žáky základní školy z organizačních důvodů
dne 7. 5. 2018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________
6/106/2018 Rada obce Baška souhlasí
s povolením konání akce: Baškohrátky 2018 (12. ročník) a bezplatným využitím areálu přehrady
Baška pro Bašťanský spolek, se sídlem: Kunčičky u Bašky 275, 739 01 Baška, na den 11. 08. 2018 a
dny nezbytně nutné pro její zorganizování. Případnou pomoc Obce Baška je třeba blíže specifikovat.
__________________________________________________________________________________
7/106/2018 Rada obce Baška souhlasí
s povolením konání akce: Gulášfest 2018 a bezplatným využitím areálu přehrady Baška pro
Bašťanský spolek, se sídlem: Kunčičky u Bašky 275, 739 01 Baška, na den 25. 08. 2018. Případnou
pomoc Obce Baška je třeba blíže specifikovat.
__________________________________________________________________________________
8/106/2018 Rada obce Baška souhlasí
se změnou termínu pronájmu vestibulu Kulturního domu obce Baška Michalu Valachovi za účelem
konání hudební akce „Fiction“– na den 20.4. 2018 od 19 hod s prodlouženou dobou konání do 04.00
hod., za cenu v topné sezóně, žadateli: Michalu Valachovi, Baška 364,739 01 Baška.
__________________________________________________________________________________
9.1/106/2018 Rada obce Baška bere na vědomí
informaci o výběru finančně nejvýhodnější cenové nabídky fy SAPEKOR s.r.o. na dodávku a montáž
herních prvků pro Dětské hřiště – přehrada Baška.
9.2/106/2018 Rada obce Baška pověřuje
v souladu s interní směrnicí č. 2/2016 paní starostku k podpisu Smlouvy o dílo mezi obcí Baška a fy
SAPEKOR s.r.o., se sídlem Lipová 1128, 737 01 Český Těšín, IČ 01874241 na realizaci dodávky a
montáže herních prvků Dětské hřiště- přehrada Baška za cenu 819 647 Kč bez DPH tj. 991 722,87
Kč s DPH.
__________________________________________________________________________________
10/106/2018 Rada obce Baška odkládá
projednání do doby předložení dalších cenových nabídek dodavatelů elektrické energie pro rok 2018 a
2019.
__________________________________________________________________________________
11.1/106/2018 Rada obce Baška projednala
žádost pana Michala Šteinigera, jednatele f. PE.DE.Com s.r.o.se sídlem Na Zbytkách 519, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 25879740, o uzavření „Dohody o splátkách“, podané dne 16. 4. 2018 osobně, viz
příloha č. 1 předloženého materiálu.
11.2/106/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Dohody o splacení dlužné částky na službách v souvislosti s pronájmem nebytového
prostoru Hodoňvice č.p. 234“ mezi Michalem Šteinigerem, jednatelem f. PE.DE.Com s.r.o.se sídlem
Na Zbytkách 519, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25879740 a Obcí Baška, zastoupenou starostkou Irenou
Babicovou, viz příloha č. 2 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________
12.1/106/2018 Rada obce Baška rozhodla
o poskytnutí finančního daru Sportovnímu klubu Pržno, spolku, se sídlem Pržno 310, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí, IČ: 16628861, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 345, zastoupen předsedou Petrem Blokšou na podporu dětského cyklistického závodu Jimm
Sound Cup 2018, konaného v Hodoňovicích ve výši 3.000,- Kč.
12.2/106/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi obcí Baška a Sportovním klubem Pržno, spolkem, se sídlem Pržno
310, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 16628861, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem
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v Ostravě, oddíl L, vložka 345, zastoupen předsedou Petrem Blokšou, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
__________________________________________________________________________________

Irena Babicová
starostka

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
místostarosta
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