Usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 26. 03. 2009 v sále pohostinství „U
Čendy“ v Hodoňovicích.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
17/1

kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kterou předložil
předsedající, dle přílohy č. 3 zápisu.

17/2

zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, kterou
předložil místostarosta dle přílohy č. 4 zápisu.

17/3

rezignaci p. Renaty Kutáčové na funkci člena finančního výboru Zastupitelstva obce
Baška.

Zastupitelstvo obce schvaluje
17/4

program 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška s vynecháním bodu 22 a rozšířením o
tři body ve znění:
−

Koupě pozemku p.č. 364/5 – ochranná zeleň o výměře 910 m2 k.ú. Kunčičky
u Bašky a pozemku p.č. 358/4 – plocha nezemědělské půdy (plochy ostatní) o
výměře 401 m2 k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví obce Baška

který budu projednáván jako bod 22 a body,
−
−

Komunitní plán sociálních služeb obce Baška
Smlouva o bezúplatném převodu hasičské výstroje z vlastnictví České
republiky – Ministerstva vnitra do vlastnictví obce Baška

které budou projednávány jako body 26 a 27, ostatní body programu se tímto
posouvají na body 28-30.
17/5

v souladu s §12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh rozpočtu obce Baška pro rok
2009 ve výši 46.000.000,- Kč v příjmové i výdajové části v závazných ukazatelích dle
přílohy č. 1 usnesení s těmito změnami závazných ukazatelů výdajů:
sportoviště Kamenec
+ 150.000,- Kč
3412
+ 100.000,- Kč
5512
+ 300.000,- Kč
3632
+ 200.000,- Kč
2321
- 700.000,- Kč
3745
+ 300.000,- Kč
rezerva
- 350.000,- Kč

17/6

měsíční odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva obce Baška v souladu
s nařízením vlády č. 20/2009 ze dne 23. 01. 2009, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev obcí, ve znění
pozdějších předpisů ve výši dle přílohy č. 2 k usnesení.

17/7

přesun nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2008 ve výši 37.303,- Kč a výnos
z hospodářské činnosti v roce 2008 ve výši 9.856,- Kč do rezervního fondu.

17/8

prodej části obecního pozemku p.č.1129/1 – plocha nezemědělské půdy o výměře cca
200 m2 k.ú. Kunčičky u Bašky, obec Baška p. Aleši Ludvíkovi, Hodoňovice 221, 739
1

01 Baška za cenu 200,- Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen
geometrickým plánem, který nechá kupující na své náklady vypracovat.
17/9

dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování televizního vysílání v kabelových rozvodech
mezi obcí Baška a KATRO SERVIS, spol. s r.o., U Potoka 267, 513 01 Semily Podmoklice.

17/10 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního
programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment
v obcích – Czech POINT“.
17/11 nabytí pozemku parc. č. 489 - ostatní plocha o výměře 185 m2 v k.ú. Kunčičky u
Bašky z majetku České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Baška formou bezúplatného převodu.
17/12 smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2009 mezi obcí Baška a ČSAD
Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek, s úhradou
prokazatelné ztráty ve výši 199.500,- Kč.
17/13 přijetí finančního daru na pořízení pěveckých stejnokrojů pro členy LSPS Baška mezi
obcí Baška a Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, ve výši 165.780,Kč, dle přílohy č. 3 usnesení.
17/14 dohodu o ukončení Dohody o poskytování služeb osobní asistence mezi obcí Baška a
Podané ruce – Společnost pro canisterapii a osobní asistenci – Projekt OsA FrýdekMístek, Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek.
17/15 přijetí nadačního příspěvku na financování projektu „Zavedení systému nakládání
s BRKO v obci Baška“ mezi obcí Baška a Nadace Open Society Fund Praha,
Seifertova 47, 130 00 Praha 3, ve výši 135.000,- Kč, dle přílohy č. 4 usnesení.
17/16 koupi pozemku p.č. 364/5 – ochranná zeleň o výměře 910 m2 k.ú. Kunčičky u Bašky a
pozemku p.č. 358/4 – plocha nezemědělské půdy (ostatní plocha) o výměře 401 m2
k.ú. Kunčičky u Bašky od vlastníka paní Jany Píchové, bytem Pionýrů 804, 738 01
Frýdek-Místek, za cenu 50,- Kč/m2, do vlastnictví obce Baška.
17/17 přijetí finančního daru na rekonstrukci budovy nákupního střediska Baška č.p. 421
mezi obcí Baška a JEDNOTA s.d., T.G.Masaryka 1101, 738 34 Frýdek-Místek na
částku 60.000,- Kč, dle přílohy č. 5 usnesení.
17/18 koordinační dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku mezi obcí Baška a Policii ČR, obvodní oddělení Palkovice.
17/19 dohodu mezi obcí Podvysoká, Slovenská republika a obcí Baška o navázání vzájemné
spolupráce.
17/20 komunitní plán sociálních služeb obce Baška.
17/21 smlouvu o bezúplatném převodu hasičské výstroje v ceně 88.500,30 Kč z vlastnictví
České republiky – Ministerstva vnitra do vlastnictví obce Baška.
Zastupitelstvo obce neschvaluje
17/22 v rámci nového územního plánu zařazení pozemků p.č. 1123/135 – plochy orné půdy a
1123/136 – plochy nezemědělské půdy (plochy ostatní) k.ú. Kunčičky u Bašky na
plochu pro zástavbu RD.
17/23 v rámci nového územního plánu zařazení pozemků p.č. 1601 – trvalé travní porosty a
p.č. 1602 – plocha orné půdy k.ú. Baška na plochy pro zástavbu RD.
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17/24 v rámci nového územního plánu zařazení pozemku p.č. 1447 – plocha sadů a zahrad
k.ú. Baška na plochu pro zástavbu RD.
17/25 v rámci nového územního plánu zařazení pozemku p.č. 1780/1 – plocha orné půdy k.ú.
Baška na plochu pro zástavbu RD.
17/26 v rámci nového územního plánu zařazení pozemků p.č. 1443/1, 1443/2, 1443/3,
1443/4, 1443/5, 1443/6, 1443/7, 1443/8, 1443/9, 1443/10, 1443/11, 1443/12, 1443/13,
1443/14, 1443/15, 1443/16 – plochy pro zástavbu RD k.ú. Baška na plochu orné půdy.
17/27 koupi části pozemku p.č. 339/1 – plocha nezemědělské půdy o výměře cca 730 m2
k.ú. Kunčičky u Bašky, části pozemku p.č. 339/4 – plocha obytné zástavby o výměře 5
m2 k.ú. Kunčičky u Bašky a části pozemku p.č. 339/26 – plocha nezemědělské půdy o
výměře 71 m2 k.ú. Kunčičky u Bašky od spoluvlastníka JUDr. Mgr. Jaroslava Gilara,
bytem Stará Riviéra 894, 738 02 Frýdek-Místek, do vlastnictví obce Baška.
17/28 záměr obce Baška prodat pozemek p.č. 933/1 – plocha pro výstavbu RD o výměře
1205 m2 k.ú. Baška.

Zastupitelstvo obce určuje
17/29 zpravodajem 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Pavla Keprta.
17/30 p. Otakara Velkého a p. Bc. Miroslava Bukovjana ověřovateli zápisu ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Baška.

Zastupitelstvo obce volí na volební období 2006-2010
17/31 v souladu s §84 odst.2 písm. o) a § 117 odst.4 a §118 odst.2 zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, členem finančního výboru
Zastupitelstva obce Baška p. Libuši Hřívovou.

Zastupitelstvo obce zmocňuje:
17/32 starostu obce k podpisu smluv a dokumentů schválených na tomto zasedání.

Ing. Břetislav Jasek
starosta obce Baška

František Carbol
místostarosta obce Baška
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