23. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 14. 12. 2017 ve velké zasedací místnosti
Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin
1/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška.
__________________________________________________________________________________________
2/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška Ing. Radovana Kolka.
__________________________________________________________________________________________
3/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Adama Šotkovského a paní Jiřinu Sýkorovou.
__________________________________________________________________________________________
4/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 22. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
5/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady obce Baška.
__________________________________________________________________________________________
6.1/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet obce Baška na rok 2018 ve výši 171.010.000,- Kč v příjmové i výdajové části
v závazných ukazatelích, dle přílohy č. 1 – 2 předloženého materiálu.
6.2/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zásobník investičních a neinvestičních akcí obce Baška na rok 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
6.3.1 – 6.3.25/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu obce Baška na rok 2018 níže uvedeným subjektům:

1.

Bašťanský spolek, se sídlem: Kunčičky u Bašky 275, 739 01 Baška, IČ 22818839, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8917, zastoupen jednatelem Davidem Blahutem na
úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí v obci Baška, tj. na úhradu nákladů na technické zajištění
akcí, pronájem techniky, služeb v oblasti propagace akcí, tiskové služby, honoráře, služby pro zajištění akcí
ve výši Kč 60.000,-.

2.

BESKYD DZR, o.p.s., se sídlem: Hlavní třída 2326, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 28618530, obecně
prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl O, vložka 285, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Sladkovským na částečnou úhradu
provozních nákladů domova BESKYD DZR, o.p.s. ve výši Kč 40.000,-.

3.

Carbol František, trvale bytem: Kunčičky u Bašky 18, 739 01 Baška pro potřeby Českomoravského
svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Baška, na činnost spolku, tj. na údržbu, opravy a
vybavení klubovny, vodné, el. energii, ocenění vítězů závodů a výstav, na pořádání závodní a výstavní
činnosti, kancelářské potřeby a práci s mládeží ve výši Kč 5.000,-.

4.

Čendaspolek, se sídlem: Hodoňovice 39, 739 01 Baška, IČ 22899120, spolek zapsaný ve SR, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9644, zastoupený předsedkyní Dajanou Zápalkovou na
úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí v obci Baška, místní část Hodoňovice, tj. na nájmy sálu,
honoráře účinkujících, půjčovné kostýmů, rekvizity, programový materiál, tisk plakátů a diplomů, odměny
pro děti, hudební produkce ve výši Kč 60.000,-.

5.

Český svaz 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,
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zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem na činnost a organizační zabezpečení a pro včelařský
kroužek, tj. na nákup úlů a zajištění léčení včelstev ve výši Kč 12.000,-.

6.

Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o., se sídlem: Hraniční 21, Lysůvky, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 29386063,
společnost s ručením omezeným zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
38065, zastoupená jednatelem Janem Liberdou na částečnou úhradu provozních nákladů Domova sv. Jana
Křtitele ve výši Kč 18.000,-.

7.

Hospic Frýdek-Místek, p.o., se sídlem: I. J. Pěšiny 3640, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 72046546,
příspěvková organizace zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1094,
zastoupená ředitelem Ing. Janem Jursou na nákup polohovacích pomůcek ve výši Kč 10.000,-.

8. Charita Frýdek - Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, církevní právnická
osoba, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem 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 10.000,-, na úhradu
provozních a mzdových nákladů terénní služby ZOOM ve výši Kč 10.000,-.
9. Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, se sídlem: Baška 226, 739 01 Baška, IČ 22852484, spolek zapsaný ve
SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9336, zastoupený starostou Michalem Válkem,
na 5. ročník MFPS Baška 2018 a na činnost LSPS Baška, tj. na úhradu nákladů na stravování, ubytování a
propagaci MFPS Baška 2018, na plat dirigentky a na činnost ve výši Kč 200.000,-.
10. 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,-.
11. Myslivecký spolek Baška, se sídlem: Baška č. ev. 36, 739 01 Baška, IČ 48771945, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2306, zastoupen předsedou Františkem Zbochem na
rozvoj myslivosti, tj. na nákup krmiv a mladé zvěře ve výši Kč 10.000,-.
12. Ing. Naisarová Antonie, bytem: Kunčičky u Bašky 270, 739 01 Baška pro Seniorklub Baška na úhradu
zájezdu – dopravy, vstupného, vstupenek do divadla, vstupenek na kulturní akce, na úhradu pronájmu KD
v Bašce, posezení s jubilanty, sportovní vyžití ve výši Kč 50.000,-.
13. Ing. Oram Vítězslav, bytem: Lískovec 469, 738 01 Frýdek-Místek pro oddíl jógy v Bašce na úhradu
nájemného za sály pro cvičení v Bašce ve výši 12.000,- Kč.
14. Otipka Ladislav, bytem Hodoňovice 168, 739 01 Baška pro oddíl jógy v Hodoňovicích na úhradu
nájemného pro cvičení v Hodoňovicích ve výši Kč 6.000,-.
15. Pácha Zdeněk, bytem: Kunčičky u Bašky 361, 739 01 Baška na úhradu nákladů spojených s projektem
Vysoké Tatry – Gerlachovský štít 2018 jinak, tj. na úhradu nákladů na dopravu, ubytování, stravu, poplatek
horskému vůdci ve výši Kč 5.000,-.
16. Podané ruce – osobní asistence, se sídlem: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632596, pobočný
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 11839, zastoupen ředitelkou
Bc. Helenou Fejkusovou na částečné pokrytí osobních nákladů (mzdy, odvody sociálního a zdravotního
pojištění) osobních asistentů/-ek ve výši Kč 80.000,-.
17. Římskokatolická farnost Místek, se sídlem: Farní náměstí 56, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562401,
církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR,
zastoupená farářem P. Mons. Mgr. Josefem Maňákem na úhradu nákladů spojených s opravou a úpravou
terénu kolem pískovcového kříže na hřbitově v Hodoňovicích ve výši Kč 40.000,-.
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18. Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem: Skalice 91, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
60043253, církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury
ČR, zastoupená farářem P. Mgr. Pawlem Grodkem na úhradu nákladů spojených s opravou žlabů, svodů a
fasády sakristie kostela sv. Václava v Bašce, na volnočasové aktivity dětí a mládeže, na nájem tělocvičny,
na činnost scholy ve výši Kč 40.000,-.
19. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice, se sídlem: Baška 420, 739 01 Baška, IČ: 65494563,
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31605, zastoupen
starostou Ing. Radomírem Bělíkem pro kroužek mladých hasičů v Hodoňovicích, tj. na sportovní vybavení,
pořádání pohárové soutěže MH, ceny, stravné, dopravu, školení zdravotníka, kancelářské potřeby, doplnění
lékárničky ve výši Kč 20.000,-.
20. Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 75095017, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 43335, zastoupen statutárním zástupcem Bc. Vladimírou Salvetovou na částečnou úhradu
provozních nákladů, tj. mzdových nákladů včetně odvodů, pohonných hmot, hraček, speciálních pomůcek,
literatury, cestovného ve výši Kč 10.000,-.
21. Tělocvičná jednota Sokol Baška, se sídlem: Baška 240, 739 01 Baška, IČ 64120937, pobočný spolek
zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28009, zastoupen starostou Otakarem
Konečným na úhradu provozních nákladů Sokolovny, tj. na úhradu nákladů el. energie, plynu, vody,
stočného, na údržbu budovy a údržbu venkovního areálu - tenisového a nohejbalového kurtu ve výši Kč
40.000,-.
22. Tělovýchovná jednota Sokol Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 320, 739 01 Baška, IČ 45239550, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 441, zastoupen místopředsedou Ing.
Janem Richterem na činnost oddílu, tj. na dopravu, sportovní vybavení, praní dresů, pronájem tělocvičny,
účetní služby, náklady trenérů – odměny, hovorné, cestovné, údržbu hracích ploch – pohonné hmoty,
maziva, nátěrový materiál, vápenec, hnojivo, náklady na mechanizační techniku, mzdu správce ve výši Kč
190.000,-.
23. VOLEJBALOVÝ KLUB BAŠKA, se sídlem: Baška 311, 739 01 Baška, IČ 27015963, spolek zapsaný ve
SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6919, zastoupen předsedou Petrem Dibonem na
pronájem tělocvičny, cestovné, odměny rozhodčích, nákup potřebných pomůcek k tréninkům a zápasům,
vybavení lékárničky, prostředky a nářadí na údržbu antukového hřiště výši Kč 30.000,-.
24. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 361, 739 01
Baška, IČ 45239401, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
43852, zastoupen předsedou Zdeňkem Páchou na úhradu mezd pracovníků moštárny, na nákup vybavení
přímo souvisejících s provozem moštárny, na úhradu energií – vodného, stočného, el. energie ve výši Kč
5.000,-.
25. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., se sídlem: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČ
48804517, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2401, zastoupen
předsedou Janem Zajíčkem na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním fungování sociální služby OASA
a na podporu odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, tj. na úhradu mzdových nákladů
včetně odvodů osobních asistentů a sociálních pracovníků ve výši Kč 10.000,-.
6.4/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací č. 1/2018 – 25/2018 z rozpočtu obce Baška
na rok 2018 mezi obcí Baška a výše uvedenými subjekty dle přílohy č. 4 - 28 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
7/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Baška na léta 2019 - 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
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8.1/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu pro rok 2017 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu o 8.573.850,- Kč,
dle předloženého materiálu č. 1 a 2., vč. navýšení v kapitole 6402 o částku 1.324,-Kč a ponížení v kapitole 6409
o stejnou částku.
8.2/23/2017 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. 7, které je v pravomoci Zastupitelstva obce Baška v rámci
sestavení roční závěrky 2017.
8.3/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz Základní škole a Mateřské škole, Baška, příspěvkové
organizaci, se sídlem Baška 137, 739 01 Baška, IČ: 70985570 v OdPa 3113 o částku 222 268,- Kč, z důvodu
pořízení herních prvků na hřiště u MŠ Baška.
__________________________________________________________________________________________
9/23/2017 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 2018 ve výši 39,21 Kč bez DPH, tj. 45,09 Kč za 1 m 3 včetně 15%
DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
10.1/23/2017 Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti k části pozemků p.č. 2027/1, 2030, 2032 vše k.ú.
Baška (vše ostatní plocha, silnice), obec Baška, v majetku Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava, zastoupeny Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, jako strana
povinná, pro Obec Bašku, jako stranu oprávněnou, a to služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení,
provozování a opravování veřejného osvětlení.
10.2/23/2017 Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemků p.č. 2027/1,
2030, 2032, vše k.ú. Baška (vše ostatní plocha, silnice), obec Baška mezi Obcí Baška, jako budoucím
oprávněným a investorem na straně jedné a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18
Ostrava, zastoupeny Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, jako budoucím
povinným a vlastníkem pozemků na straně druhé, týkající se služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu
zřízení, provozování a opravování veřejného osvětlení.
Výše jednorázové finanční úhrady bude 1000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
11/23/2017 Zastupitelstvo Obce Baška souhlasí
s objízdnou trasou vedenou přes parkoviště pod přehradou a s návrhem přechodného dopravního značení
zpracované Jiřím Břenkem pro stavbu „Silnice II/477-032 rekonstrukce mostu ev. č. 477-032 přes místní potok v
obci Baška“, dle předloženého materiálu č. 1, 2 a 3, a to za podmínek:
1. investor stavby bude realizovat stavbu v období listopad až březen
2. investor stavby zašle v dostatečném předstihu (minimálně 6 měsíců) přesný termín realizace
3. zhotovitel sdělí před zahájením stavby jméno odpovědné osoby za přechodné dopravní značení, včetně
kontaktních údajů
4. zhotovitel stavby zajistí, aby po celou dobu uzavírky byla zajištěna bezpečnost silničního provozu
5. zhotovitel stavby provede vymezení jízdního pruhu pevnou překážkou
__________________________________________________________________________________________
12/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška stanovuje
měsíční odměny za výkon funkce člena Zastupitelstva obce Baška v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
s účinnosti od 1. 1. 2018, dle přílohy č. 1 a č. 2.
__________________________________________________________________________________________
13.1/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
doporučení Rady obce zvolit přísedící u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2018-2022, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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13.2/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška
volí do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2018-2022 všechny
navržené osoby, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________
14/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 8 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 přiloženého materiálu č. 1.
__________________________________________________________________________________________
15/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s navrženým harmonogramem zasedání ZO na rok 2018, viz. příloha č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________________________

Irena Babicová
starostka obce Baška

Ověřovatelé zápisu:
Adam Šotkovský

…………………………….

Jiřina Sýkorová

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven :
Zapsal:

19.15 hodin
21. 12. 2017
Bc. Lenka Chromiáková
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