Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 13. 12. 2007 v sále pohostinství „U
Čendy“ v Hodoňovicích

Zastupitelstvo obce:
1. bere na vědomí
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program 8. zasedání zastupitelstva obce Baška s rozšířením o body ve znění :
-

Koupě cisternové stříkačky pro SDH Baška
Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2008
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti na pozemek p.č. 869 v k.ú.
Baška,

které budou projednávány jako body 28, 29 a 30, ostatní body programu se tímto
posouvají na body 31-33 a změnou názvu bodu č. 23 ve znění: Smlouva o finanční
spoluúčasti obcí na přípravě výstavby „Kompletace páteřní cyklotrasy OstravaBeskydy, úsek Baška-Ostravice s odbočkou do Čeladné“.
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kterou předložil
předsedající dle přílohy č. 3 zápisu.
zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, kterou
předložil místostarosta dle přílohy č. 4 zápisu.
informaci o stavu projekčních prací na akci „Kanalizace Baška“.
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2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2007 jak v příjmech tak výdajích, bez navýšení pouze
úpravou mezi kapitolami a položkami.
Příjmy:
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Kap.

Položka
1122
4116
1511
1347

Kč
+ 234.050
- 210.000
- 20.000
- 4.050

Položka
5362
6121

Kč
+ 234.050
- 234.050

Výdaje:
Kap.
6409
3113

Výdaje – navýšení
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3613 Nebytové hospodářství
3635 Územní plánování
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+ 77.000
+ 480.000
+ 31.000
+ 122.000
+ 48.000

3725 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení
3745 Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

Výdaje snížení
3632 Pohřebnictví
3612 Bytové hospodářství
3429 Přehrada
3639 Služby
3113 Školství
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8/10
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8/12

8/13
8/14
8/15
8/16
8/17
8/18
8/19

8/20

+ 280.000
+ 90.000
+ 330.000
1.458.000

- 80.000
- 300.000
- 500.000
- 206.000
- 372.000
1.458.000

rozpočtové provizorium OBCE BAŠKA pro rok 2008 v příjmech i ve výdajích ve výši
3/12 schváleného rozpočtu na rok 2007 do doby schválení rozpočtu na r. 2008.
záměr obce Baška prodat pozemek p.č. 547-ostatní plocha, jiná plocha o výměře
218m2 v k.ú. Baška, obec Baška.
nabytí pozemku p.č. 1134/2 – zahrada o výměře 290m2 v k.ú. Kunčičky u Bašky, obec
Baška od Ing. Miroslava Volného a Anny Volné, oba bytem Baška 136, 730 01 Baška
za cenu ve výši 100 Kč/m2.
smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku obce Baška – rotační sirény do
vlastnictví České republiky – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se
sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o provozování vodního díla č.
506/SOSB/FM/2007 stavby „Prodloužení vodovodu místní část Podhůří (Dřevěný
kopec) Baška“ mezi obcí Baška a společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a.s. se sídlem 28.října 169, 709 45 Ostrava.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo stavby „Chodník pro pěší se zprovozněním podchodu
pro pěší pod silnicí I/56 – Baška“ – II .etapa mezi obcí Baška a SET trade, s.r.o.,
Nošovice 65, 739 51 Dobrá.
smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Vybudování obslužné
komunikace pro lokalitu Baška-Lísek“ mezi obcí Baška a HUTNÍ PROJEKT FrýdekMístek, a.s., se sídlem 28.října 1495, 738 04 Frýdek-Místek za cenu 279.650,-Kč
včetně DPH, s podmínkou podpisu této smlouvy po získání souhlasu vlastníků
dotčených pozemků.
záměr obce rekonstrukci budovy Základní školy v Bašce.
zrušení změny č. 5 územního plánu obce Baška – části 2. a 3.
smlouvu o finanční spoluúčasti na přípravě výstavby „Kompletace páteřní cyklotrasy
Ostrava-Beskydy, úsek Baška-Ostravice s odbočkou do Čeladné“.
pořízení nového územního plánu obce Baška.
vstup do Sdružení místních samospráv ČR.
koupi cisternové stříkačky ŠKODA 706 RTHP CAS 25, registrační značka FM 99-19
od obce Raškovice pro Sbor dobrovolných hasičů Baška za kupní cenu 40.000,-Kč.
uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2008 mezi obcí Baška,
zastoupenou starostou obce Ing. Břetislavem Jaskem a společností ČSAD FrýdekMístek a.s., zastoupenou členem představenstva, generálním ředitelem Ing. Tomášem
Vavříkem.
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi obcí Baška a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových týkající se pozemku p.č. 869 k.ú. Baška
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3. neschvaluje
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záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 946-orná půda a část pozemku p.č. 957 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 450m2 v k.ú.Baška, obec Baška.
záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 946-orná půda o výměře cca 400m2
v k.ú.Baška, obec Baška.
záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 1015-ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 270m2 v k.ú.Baška, obec Baška.
záměr obce Baška prodat pozemek p.č. 1016/1-ostatní plocha, jiná plocha o výměře
349m2 a pozemek p.č. 2019 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 310m2
v k.ú.Baška, obec Baška.
nabytí pozemku p.č. 2008 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1603m2 v k.ú.Baška
,obec Baška od Ing.Michala Duroška, bytem Pržno 147, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektových dokumentací pro stavbu
„Kanalizace Baška mezi obcí Baška a Martiňak a Zajíc, spol. s r.o., Valašské Meziříčí.

4. vydává
8/27
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obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
2/2003 o místních poplatcích ze dne 08. 12. 2003 s účinností od 01. 01. 2008.
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem na území obce Baška s účinností od 01.01.2008.

5. určuje
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zpravodajem 8. zasedání zastupitelstva obce Baška pana Ing. Libora Sladkovského.
pana Bc. Miroslava Bukovjana a pana Aloise Šotkovského ověřovateli zápisu z 8.
zasedání zastupitelstva obce Baška.

6. zmocňuje
8/31

starostu obce k podpisu smluv a dokumentů schválených na tomto zasedání.

Ing.Břetislav Jasek, v.r.
starosta

František Carbol, v.r.
místostarosta
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