OBEC BAŠKA

119. schůze Rady obce Baška

Usnesení
ze 119. schůze Rady obce Baška, konané dne 25. 09. 2018 na OÚ Baška v 17:00 hod
1/119/2018 Rada obce Baška schválila
program 119. schůze Rady obce Baška, dle příloha č. 1 předloženého materiálu.
2/119/2018 Rada obce Baška projednala
kontrolu plnění usnesení Rady obce.
3/119/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo č. FM/266/18/TSÚ – Pi mezi Obcí Baška a Správou silnic Moravskoslezského kraje,
p.o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek a Obec Baška, jejímž předmětem je zimní
údržba pozemních komunikací a chodníků na mostech v období od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
4.1/119/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení služebnosti inženýrské sítě přípojky splaškové kanalizace uložené do pozemku p.č. 1966 v majetku Obce
Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 1972, vše k.ú. Baška, spočívající zřízení, užívání, opravách a nezbytné
údržbě přípojky splaškové kanalizace ve služebné nemovitosti, vč. jejich modernizace a dále vstupu a vjezdu na
služebné pozemky.
4.2/119/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě přípojky splaškové kanalizace uložené do pozemku p.č.
1966 v majetku Obce Baška pro nemovitost na pozemku p.č. 1972, vše k.ú. Baška, mezi Obcí Baška a SJM
František Šromek a Marie Šromková., oba trvale bytem Baška 359, 739 01 Baška. Výše jednorázové finanční
úhrady bude činit 300,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5.1/119/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě potrubí pro odvod spodní vody, uložené do pozemku
místní komunikace p.č. 358/4 v majetku Obce Baška pro rodinný dům č.p. 347 na pozemku p.č. 360/29, vše k.ú.
Kunčičky u Bašky.
5.2/119/2018 Rada Obce Baška rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potrubí pro odvod spodní vody, uložené do pozemku
místní komunikace p.č. 358/4 v majetku Obce Baška pro rodinný dům č.p. 347 na pozemku p.č. 360/29, vše k.ú.
Kunčičky u Bašky, mezi Obcí Baška a Jaroslavem Tesarčíkem, bytem Kunčičky u Bašky 347, 739 01 Baška a
Drahoslavou Teserčíkovou, bytem Slezská 2900, 738 01 Frýdek-Místek.
Výše jednorázové finanční úhrady bude činit 300,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6.1/119/2018 Rada obce Baška projednala
uzavření „Plánovací smlouvy na vybudování veřejné technické infrastruktury“ mezi obcí Baška a 1.Obchodní CZ
spol. s.r.o, IČ: 27784410, Pod Hůrkama 487, 738 01 Staré Město dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6.2/119/2018 Rada obce Baška schvaluje
uzavření „Plánovací smlouvy na vybudování veřejné technické infrastruktury“ mezi obcí Baška a 1.Obchodní CZ
spol. s.r.o, IČ: 27784410, Pod Hůrkama 487, 738 01 Staré Město dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
7.1/119/2018 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška
vyhlásit záměr na prodej částí pozemků p.č. 1286/15, p.č. 1210/20, a p.č. 1210/16, vše druh pozemku orná půda,
vše k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví pana Martina Carbola, bytem Kunčičky u Bašky 80, 739 01 Baška, za
cenu dle znaleckého posudku, přičemž části pozemků budou odměřeny geometrickým plánem dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
7.2/119/2018 Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška

souhlasit se směnou pozemků uvedených v předešlém usnesení a pozemku p.č. 1212/18, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 315 m2, k.ú. Kunčičky u Bašky, který je ve vlastnictví pana Martina Carbola, bytem Kunčičky
u Bašky 80, 739 01 Baška, za cenu dle znaleckého posudku.
8.1/119/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Darovací smlouvy“ mezi obcí Baška a Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným hejtmanem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., jejímž předmětem je darování
čtyř kompletů – suchých obleků Aquatic vč. příslušenství pro práci ve vodě za účelem dovybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
8.2/119/2018 Rada obce Baška pověřuje
v souladu s interní směrnicí č. 2/2016 paní starostku k podpisu „Darovací smlouvy“ mezi obcí Baška a
Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným hejtmanem prof.
Ing. Ivo Vondrákem, CSc..
9/119/2018 Rada obce Baška schvaluje
navýšení kapacity školní jídelny – výdejny Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace, se
sídlem Baška 137, 739 01 Baška, IČ 70985570 z 200 na 220 strávníků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
za předpokladu kladného stanoviska KHS Moravskoslezského kraje.
10/119/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření „Dohody o splátkách“ za pozdní úhradu místního poplatku za odpady za rok 2016 a 2017, mezi Obcí
Baška a Petrem Jarzmikem, bytem Metylovice 062, 739 49 Metylovice. Celkový dluh ve výši 1.246,- Kč bude
splácen v 10. měsíčních splátkách po 120,-Kč, přičemž první splátka bude činit 166,-Kč s účinností od 1. 10. 2018,
dle přílohy č. 1.
11.1/119/2018 Rada obce Baška souhlasí
s uvedením zájezdového představení Divadelní společnosti Háta hry: M.Coney: Velké lásky v malém hotelu,
která bude uvedena v KD Baška 24. dubna 2019 v 19 hodin za honorář 60.000,-Kč + 21% DPH. Pořadatel je
zavázán uhradit i autorský honorář Divadelní a literární agentuře Dilia ve výši 15% bruto.
11.2/119/2018 Rada obce Baška rozhodla
o uzavření smlouvy o zájezdovém představení Divadelní společnosti Háta na hru M.Coney Velké lásky v malém
hotelu, která bude uvedena v KD Baška 24. dubna 2019 v 19 hodin za honorář 60.000,-Kč + 21% DPH. Pořadatel
je zavázán uhradit i autorský honorář Divadelní a literární agentuře Dilia ve výši 15% bruto. Divadelní společnost
Háta je zastoupená Olgou Želenskou Drápalovou, Opletalova 13/933 Praha 1 Nové město.
12/119/2018 Rada obce Baška schvaluje
Cenové podmínky obce Baška platné od 1. 10. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
13.1/119/2018 Rada obce Baška projednala
Změnové listy č. 01 – 04 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rozšíření kapacity základního vzdělávání
v obci Baška“, které řeší dodatečné stavební práce ve výši 4.891.815,58 Kč bez DPH a méněpráce ve výši
4.167.663,17 Kč bez DPH.
13.2/119/2018 Rada obce Baška doporučuje
Zastupitelstvu obce Baška uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření kapacity
základního vzdělávání v obci Baška“ ze dne 29. 01. 2018, jehož předmětem budou změnové listy č. 01. – 04.
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