OBEC BAŠKA

118. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 118. schůze Rady obce Baška, konané dne 11. 09. 2018 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/118/2018 Rada obce Baška schválila
program 118. schůze Rady obce Baška, dle příloha č. 1 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________________________
2/118/2018 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3.1/118/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě kanalizačního potrubí, uloženého v pozemku místní
komunikace p.č. 1248 pro nemovitost na pozemcích p.č. 1265/4 v k.ú. Baška.
3.2/118/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního potrubí,
uloženého do pozemku místní komunikace p.č. 1248 pro nemovitost na pozemku p.č. 1265/4 v k.ú. Baška, mezi
Obcí Baška a a Bc. Danielem Peterkem, bytem Baška 278, 739 01 Baška. Výše jednorázové finanční úhrady bude
činit 300,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4.1/118/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě distribuční soustavy zemního kabelového vedení nízkého
napětí spočívající v umístění, provozování, údržbě a opravování zařízení distribuční soustavy podzemního
kabelového vedení nízkého napětí NNv a NNk 0,4kV na pozemcích p.č. 4, 5, 185/1, 195, 2024 a 2031 v k.ú.
Baška, vč. vstupu a vjezdu na služebné pozemky.
4.2/118/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-8004714/001, Baška – obnova NNv, NNk z DTS
FM_7142 na pozemcích p.č. 4, 5, 185/1, 195, 2024 a 2031v k.ú. Baška v majetku Obce Baška, mezi Obcí Baška
a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín VI-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. Výše jednorázové finanční
úhrady bude činit 1.000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5.1/118/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě distribuční soustavy spočívající v zřízení umístění,
provozování, opravování, údržbě, úpravě, obnově a modernizaci součástí distribuční soustavy podzemní kabelové
přípojky nízkého napětí 0,4kV na pozemku p.č. 1130, pro pozemek p.č. 1884/74, vše k.ú. Baška, vč. vstupu a
vjezdu na služebný pozemek.
5.2/118/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014399/3 Baška, 1884/74, Uher NNk,
na pozemku p.č. 1130, 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. Výše jednorázové finanční úhrady bude činit 1.000,- Kč bez
DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6/118/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v budově hasičské zbrojnice Baška č. p. 306 v majetku
Obce Baška, mezi Obcí Baška a Českou telekomunikační infrastrukturou, sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
3 - Žižkov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
7.1/118/2018 Rada obce Baška bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru v období 1-8/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
8/118/2018 Rada obce souhlasí
se změnou pronájmu prostoru v Kulturního domu obce Baška, a to vestibulu, Michalu Valachovi za účelem konání
soukromé akce – na den 21.9. 2018 od 19 hod s prodlouženou dobou konání do 03.00 hod., za cenu v letní sezóně,
žadateli: Michalu Valachovi, Baška 364,739 01 Baška.

9.1/118/2018 Rada obce Baška projednala
Obsah petice občanů č.j.1250/2018 ze dne 6.9.2018.
9.2/118/2018 Rada obce Baška schválila
Návrh odpovědi na petici občanů č.j.1250/2018 ze dne 6.9.2018 ve věci dosud nezrealizované kanalizační sítě dle
přílohy č.2.
10/118/2018 Rada obce Baška schvaluje
poskytnutí peněžitého daru paní Ireně Babicové, Baška 434, 739 01 Baška ze Sociálního fondu zaměstnanců obce
Baška ve výši 5.000,-Kč, a to u příležitosti životního výročí 55 let věku.

Irena Babicová
starostka

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
místostarosta
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