Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 11. 09. 2008 v pohostinství
„U Čendy“ v Hodoňovicích
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
13/1
13/2
13/3

kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kterou předložil
předsedající, dle přílohy č. 4 zápisu.
zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, kterou
předložil místostarosta dle přílohy č. 5 zápisu.
žádosti majitelů rekreačních objektů o snížení ročního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
13/4

13/5
13/6
13/7
13/8

13/9
13/10
13/11

13/12

13/13

program 13. zasedání Zastupitelstva obce Baška s rozšířením o tři body ve znění :
− Smlouva o dílo mezi obcí Baška a Marie Čvandová, Kunčičky u Bašky 261, na
zakázku „Pošta Baška v budově nákupního střediska v Bašce“
− Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 947 – plocha zahrádkářských
osad o výměře cca 16 m2 k.ú. Baška
− Žádost o pronájem nebytových prostor – přízemí KD Baška, Baška č.p. 450
které budou projednávány jako body 18, 19, 20, ostatní body programu se tímto
posouvají na body 21-23.
rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2008 jak v příjmech tak výdajích, bez navýšení pouze
úpravou mezi kapitolami a položkami.
v rámci nového územního plánu zařazení části pozemku p.č. 913/12 k.ú. Hodoňovice
z plochy trvalých travních porostů na plochu pro zástavbu RD.
v rámci nového územního plánu zařazení pozemku p.č. 512/1 a 511/1 k.ú. Kunčičky u
Bašky z plochy sadů a zahrad na plochu pro zástavbu RD.
prodej pozemku p.č. 1130/3 – plocha nezemědělské půdy o výměře 205 m2 k.ú.
Kunčičky u Bašky, obec Baška p. Aleši Ludvíkovi, bytem Hodoňovice 221 za cenu
300Kč/m2.
záměr obce Baška prodat pozemek p.č. 333 – plocha sadů a zahrad o výměře 81 m2
k.ú. Baška.
nabytí pozemku p.č. 499 – vodní plocha o výměře 155 m2 k.ú. Baška od vlastníka paní
Anny Hovjacké, bytem Baška 16, za cenu 70 Kč/m2 do vlastnictví obce Baška.
smlouvu o dílo mezi obcí Baška a VODOTOP FM s.r.o. na zakázku „Dodání a montáž
2 plynových kotlů, vč. příslušenství do Základní školy v Bašce“, za cenu 317.671,-Kč,
včetně DPH.
smlouvu o dílo mezi obcí Baška a Marie Čvandová na zakázku „Pošta Baška v budově
nákupního střediska v Bašce“, za cenu 1.499.600,-Kč, včetně DPH s úpravou záruční
lhůty z 24 měsíců na 60 měsíců.
záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 947 – plocha zahrádkářských osad o
výměře cca 16 m2 k.ú. Baška.
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
13/14 v rámci nového územního plánu zařazení pozemku p.č. 360/11 k.ú. Kunčičky u Bašky
z plochy zahrádkářských osad na plochu pro zástavbu RD.
13/15 v rámci nového územního plánu zařazení pozemku p.č. 1043/1, 1043/2, 1043/3 k.ú.
Kunčičky u Bašky z plochy orné půdy pro zástavbu RD.
13/16 záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 946 - plocha zahrádkářských osad o
výměře cca 126 m2 k.ú. Baška.
13/17 záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 204 – plocha obytné zástavby o výměře
cca 170 m2 k.ú. Baška.
13/18 záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 1005 – ostatní plocha o výměře cca 150
m2 k.ú. Baška.
13/19 záměr obce Baška pronájmu nebytových prostor – přízemí KD Baška, Baška č.p. 450
o celkové výměře 169,25 m2.
Zastupitelstvo obce určuje:
13/20 zpravodajem 13. zasedání Zastupitelstva obce Baška Irenu Babicovou.
13/21 p. Mgr. Romanu Žižkovou a p. Ing. Tomáše Břežka ověřovateli zápisu z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Baška.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
13/22 s bezúplatným převodem pozemku p.č. 961 – ostatní plocha o výměře 437 m2 k.ú.
Baška do vlastnictví obce Baška.
Zastupitelstvo obce zmocňuje:
13/23 starostu obce k podpisu smluv a dokumentů schválených na tomto zasedání.

Ing. Břetislav Jasek
starosta

František Carbol
místostarosta
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