10. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 10. 12. 2015 ve velké zasedací místnosti
Obecního úřadu, II. patro od 17.00 hodin
1/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 10. zasedání Zastupitelstva obce Baška s rozšířením o body ve znění:
 Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Baška ve II. pololetí 2015
 Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
 Majetkoprávní vypořádání komunikací na pozemcích p.č. 1291/19 a 1291/20 vše v k.ú.
Kunčičky u Bašky
 Žádost o dotaci z TOP MSK pro akci s názvem „Regenerace zeleně v obci Baška s výstavbou
přístupových chodníků“
 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P3/1738/10/LCD mezi Obcí Baška
a Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
 Žádost o poskytnutí státní účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby z Ministerstva
obrany ČR, který bude projednáván jako bod č. 9 a ostatní se tímto posouvají
 Dodatek č. 6 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností č. 5/DPS/fM/K/2012
,které budou projednávány jako bod y č. 16 až 22 ostatní se tímto posouvají
2/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 10. zasedání Zastupitelstva obce Baška Ing. Tomáše Břežka.
3/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Richarda Bayera a Ing. Jaroslava
Blahutu.
4/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva obce Baška, dle přílohy č. 16 usnesení.
5/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady obce Baška
6.1/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, předložený rozpočet Obce Baška na rok 2016 ve výši 61 000 000,- Kč v
příjmové i výdajové části v závazných ukazatelích, dle přílohy č. 1 usnesení se změnami tak, jak byly
schváleny.
6.2/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu obce Baška na rok 2016 níže uvedeným
subjektům:
1. BESKYD DZR, o.p.s., se sídlem: Hlavní 2326, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 28618530, obecně
prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským
soudem v Ostravě oddíl O, vložka 285, zastoupený ředitelem Ing. Liborem Sladkovským na
částečnou úhradu provozních nákladů domova BESKYD DZR, o.p.s. ve výši Kč 20.000,-.
2. Carbol František, trvale bytem: Kunčičky u Bašky 18, 739 01 Baška pro potřeby Základní
organizace Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů Baška na údržbu klubovny,
vodné, energii a práci s mládeží ve výši Kč 5.000,-.
3. Čendaspolek, se sídlem: Hodoňovice 39, 739 01 Baška, IČ 22899120, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9644, zastoupený předsedkyní Dajanou
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Zápalkovou na úhradu části nákladů
Hodoňovice ve výši Kč 55.000,-.

na pořádání kulturních akcí v obci Baška, místní část

4. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Baška, se sídlem: Cihelní 575, 738 01 FrýdekMístek, IČ 63026201, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 42059, zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem na nákup včelích matek, nákup a
aplikaci léčiv ve výši Kč 8.000,-.
5. Dobrozemská Ludmila, trvale bytem: Baška 59, 739 01 Baška pro potřeby Seniorklubu Baška na
úhradu zájezdu, vstupenek do divadla, vstupenek na kulturní akce v obci, na úhradu pronájmu KD
v Bašce ve výši Kč 45.000,-.
6. Charita Český Těšín, se sídlem: Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín, IČ 60337842, zapsaná v
rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená ředitelem Mgr.
Martinem Hořínkem na úhradu provozních a mzdových nákladů Charitního domu pro seniory
Hnojník ve výši Kč 10.000,-.
7. Charita Frýdek - Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, zapsaná v
rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená ředitelem Ing.
Pavlem Bužkem na úhradu provozních nákladů Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve
výši Kč 20.000,-, na úhradu provozních a mzdových nákladů Denního centra Maják ve výši Kč
20.000,- a na úhradu provozních a mzdových nákladů Charitní pečovatelské služby ve výši Kč
20.000,-.
8. Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, se sídlem: Baška 226, 739 01 Baška, IČ 22852484, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9336, zastoupený starostou
Michalem Válkem a jednatelkou Kateřinou Čečotkovou na Mezinárodní festival pěveckých sborů
Baška 2016 a výdaje na činnost, tj. plat dirigentky, notový materiál, dopravu na koncertní
vystoupení do Lužice ve výši Kč 150.000,-.
9. Matejko Zdeněk, bytem: Kunčičky u Bašky 254, 739 01 Baška pro potřeby Českého rybářského
svazu, místní organizace Baška na ochranu majetku chovného zařízení – výživu, očkování, léčbu
psa, na práci s mládeží a na údržbu objektu ve výši Kč 5.000,-.
10. Myslivecké sdružení Baštice, se sídlem: Hodoňovice 56, 739 01 Baška, IČ 48771945, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2306, zastoupené
předsedou Františkem Zbochem na rozvoj myslivosti, tj. na nákup mladé zvěře ve výši Kč 8.000,-.
11. Pácha Zdeněk, bytem: Kunčičky u Bašky 361, 739 01 Baška na úhradu nákladů spojených s
projektem Rysy – Belianská jeskyně – Mont Blanc 2016 jinak, tj. na úhradu nákladů za ubytování a
stravu ve výši Kč 4.000,12. Podané ruce – osobní asistence, se sídlem: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632596,
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 11839,
zastoupená ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou na částečné pokrytí osobních nákladů (mzdy,
odvody sociálního a zdravotního pojištění) osobních asistentů/-ek ve výši Kč 60.000,-
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13. Římskokatolická farnost Místek, se sídlem: Farní náměstí 56, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
49562401, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR,
zastoupená farářem P. Mons. Mgr. Josefem Maňákem na úhradu části nákladů spojených s
dokončením opravy márnice v Hodoňovicích ve výši Kč 40.000,-.
14. Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem: Skalice 91, 738 01 Frýdek- Místek,
IČ 60043253, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR,
zastoupená farářem P. Mgr. Radkem Drobiszem na úhradu části nákladů spojených s opravou
osvětlení, svítidel, na žebřík do věže kostela sv. Václava v Bašce ve výši Kč 40.000,-.
15. Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice, se sídlem: Baška 420, 739 01
Baška, IČ:
65494563,pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
31605, zastoupený starostou Ing. Radomírem Bělíkem pro kroužek mladých hasičů v
Hodoňovicích, tj. na sportovní vybavení, pohárové soutěže, ceny, stravu, dopravu, školení
zdravotníka, kancelářské potřeby, doplnění lékárničky ve výši Kč 17.000,-.
16. Sdružení pro Bašku, se sídlem: Kunčičky u Bašky 275, 739 01 Baška, IČ 22818839, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8917, zastoupeno
předsedou Davidem Blahutem na úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí v obci Baška
ve výši Kč 55.000,17. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem: Padlých hrdinů 312, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020, příspěvková organizace zapsaná v OR, vedeného Krajským
soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1095, zastoupeno ředitelem InG. Jiřím Hořínkem na úhradu
provozních nákladů Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí ve výši Kč 10.000,-.
18. Šigutová Jarmila, bytem: Baška 370, 739 01 Baška pro potřeby Oddílu jógy Baška na nájem
tělocvičny, cvičební pomůcky, literaturu, CD, skripta, kancelářské potřeby, kopírování, úhradu
kurzovného, přednášek ve výši Kč 5.000,-.
19. Školní sportovní klub BESKYDY o.s., se sídlem 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
22733582, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078,
zastoupený předsedou Ing. Michalem Provazníkem na úhradu nákladů za pronájem tělocvičny pro
kroužek Beskyďáček v Bašce ve výši Kč 3.000,-.
20. Tělocvičná jednota Sokol Baška, se sídlem: Baška 240, 739 01 Baška, IČ 64120937, pobočný
spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28009, zastoupena
starostou Otakarem Konečným na úhradu nákladů na úklid a správce budovy ve výši Kč 40.000,-.
21. Tělovýchovná jednota Sokol Baška, se sídlem: Baška, 739 01 Baška, IČ 45239550, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 441, zastoupená předsedou
Ing. Tomášem Bugnou na činnost oddílu, tj. na dopravu, sportovní vybavení, praní dresů, pronájem
tělocvičny, pořádání turnajů, náklady trenérů – odměny, cestovné, údržbu hracích ploch – pohonné
hmoty, maziva, vápenec, hnojivo, opravy mechanizační techniky, mzdu správce ve výši Kč
190.000,-.
22. VOLEJBALOVÝ KLUB BAŠKA, se sídlem: Baška 311, 739 01 Baška, IČ 27015963, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6919, zastoupený
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předsedou Petrem Dibonem na pronájem tělocvičny, cestovné, odměny rozhodčích, registrační
poplatky, startovné výši Kč 30.000,-.
23.Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 361, 739
01 Baška, IČ 45239401, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 43852, zastoupená předsedou Zdeňkem Páchou na údržbu a provozování zařízení
na zpracování ovoce - budovy moštárny ve výši Kč 5.000,-.
6.3/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací č. 1/2016 – 23/2016 z rozpočtu
obce Baška na rok 2016 se subjekty dle přílohy č. 2 usnesení.
6.4/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zásobník akcí na rok 2016, dle přílohy č. 3 usnesení
7.1/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu pro rok 2015 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu o 3 689
100 Kč, dle přílohy č. 4 usnesení.
7.2/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
pravomoc Rady obce Baška provést v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 5, které je v pravomoci Zastupitelstva
obce Baška v rámci sestavení roční závěrky 2015.
8/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška stanovuje
cenu úhrady za odvádění odpadní vody pro občany a jiné subjekty, kteří jsou napojeni na stokovou síť
splaškové kanalizace provozovanou obcí Baška pro rok 2016 ve výši 37,30 Kč bez DPH, tj. 42,90Kč
včetně 15% DPH za 1 m3, dle přílohy č. 5 usnesení.
9/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti mezi Obcí
Baška se sídlem Baška 420, 739 01 Baška, IČ 00 296 511, Statutárním městem Frýdek-Místek, se
sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00 296 643 a ČSAD Frýdek-Místek, a.s., se sídlem
Politických obětí 2238, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45192073, jehož předmětem je poskytnutí
finančního příspěvku dopravci ČSAD Frýdek-Místek na provoz pravidelné osobní dopravy za období
leden – prosinec 2016 v celkové výši 485.000,- Kč dle přílohy č. 6 usnesení.
10/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místních poplatcích, dle přílohy č. 7 usnesení
11/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy č. 8 usnesení
12/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her, dle
přílohy č. 9 usnesení
13/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. FM/35/r/2015/Ně na pozemku p.č. 3 k.ú. Baška mezi
Obcí Baška a Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava,
jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Silnice II/477 rekonstrukce mostu ev.č. 477-034 v
obci Baška, dle přílohy č. 10 usnesení
14.1/10/2015 Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti k částem pozemků:
•
p.č. 1027, k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku orná půda,
•
p.č. 1041, k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku vodní plocha, způsob využití pozemku
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
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•

p.č. 1042, k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití pozemku jiná
plocha,
vše obec Baška, vlastník paní Miroslava Straňánková, bytem Kunčičky u Bašky 26, 739 01 Baška jako
strana povinná, pro Obec Bašku, jako stranu oprávněnou, a to služebnosti inženýrské sítě spočívající v
právu umístění, provozování a oprav části hlavního vodovodního a plynovodního řadu na služebných
pozemcích a v přístupu na služebné pozemky za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 4.509,50 Kč vč. DPH.
14.2/10/2015 Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků:
•
p.č. 1027, k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku orná půda, obec Baška
•
p.č. 1041, k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku vodní plocha, způsob využití pozemku
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, obec Baška
•
p.č. 1042, k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití pozemku jiná
plocha, obec Baška
mezi Obcí Baška, jako budoucím oprávněným a stavebníkem na straně jedné a paní Miroslavou
Straňánkovou, bytem Kunčičky u Bašky 26, 739 01 Baška, jako budoucím povinným a vlastníkem na
straně druhé, týkající se služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění, provozování a oprav
části hlavního vodovodního a plynovodního řadu na služebných pozemcích a v přístupu na služebné
pozemky, dle přílohy č.11 usnesení.
15.1/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
se zřízením služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizaci na
pozemcích p. č. 2034 k.ú. Baška, p.č. 2035/1 k.ú. Baška, p.č. 103/2 k.ú. Baška, p.č. 1296/5 k.ú.
Kunčičky u Bašky, vlastník pozemků České Dráhy a.s..
15.2/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.j. 60204/2008-025 mezi Obec Baška a České dráhy
a.s.,se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,PSČ 110 15, zastoupena Ing. Šárkou Cidlinskou,
ředitelkou odboru správy a prodeje majetku na základě plné moci č. 6405 ze dne 20.5.2014, zřídit a
provozovat kanalizaci na pozemcích p.č.2034 k.ú. Baška, p.č. 2035/1 k.ú.Baška, p. č. 103/2 k.ú.
Baška a p.č. 1296/5 k.ú. Kunčičky u Bašky, dle přílohy č. 12 usnesení. Služebnost se zřizuje za
jednorázovou úhradu ve výši 96.125,- Kč + DPH v sazbě aktuálně platné ke dni vzniku povinnosti
přiznat a zaplatit DPH.
16/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Baška ve II. pololetí 2015, dle přílohy č. 13
usnesení
18.1/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška ruší usnesení č. 33/589 ve znění:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo o nabytí (převodu) pozemků p.č. 1291/19 , ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1209 m2 a p.č. 1291/20, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 912 m2 v
k.ú. Kunčičky u Bašky ve vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Baška, a to bezúplatně.
18.2/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o nabytí pozemků parc.č. 1291/19, 1291/27, 1291/28,1291/20, 1291/30 a 1291/31 dle GP č. 1003272/2015 ze dne 4.12.2015 v k.ú. Kunčičky u Bašky od ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, a to bezúplatně do majetku obce.
19/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí,
že u podané žádosti o dotaci, předložené v rámci dočerpávací výzvy k předkládání projektů v prioritní
ose Rozvoje venkova, pro projekt s názvem „Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a Mateřskou
školou v Kunčičkách u Bašky“, nemusí žádnou dotaci z ROP Moravskoslezsko obdržet, a má v
rozpočtu obce vyčleněnou částku k financováni a je připraveno projekt profinancovat v plné výši ze
svých vlastních zdrojů.
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10. zasedání Zastupitelstva obce Baška
20/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
uzavřít smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P3/1738/10/LCD mezi Obcí Baška a
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 pro potřeby úvěru dle smlouvy č.
1738/10/LCD, dle přílohy č. 15 usnesení.
21.1/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o předložení žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby z
Ministerstva obrany ČR, tj. na zabezpečení péče o válečný hrob CZE 8106-26947.
21.2/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o přijetí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečný hrob
CZE 8106-26947; poskytnutá dotace ve výši 40.000,- Kč
21.3/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o přijetí státní účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby z Ministerstva obrany ČR, tj. na
zabezpečení péče o válečný hrob CZE 8106-26947; poskytnutá dotace od 50.000,- Kč.
22/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 6 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností č. 5/DPS/FM/K/2012 mezi
Obcí Baška a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709
00 Ostrava – Mariánské Hory, dle přílohy č. 17 usnesení.
23/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška zmocňuje
starostku obce k podpisu smluv a dokumentů schválených na tomto zasedání

Irena Babicová, v. r.
starostka

RNDr. Martin Čajánek, Ph. D., v. r.
místostarosta
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