Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 18. 06. 2009 v klubovně Seniorklubu
v Kunčičkách u Bašky

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
19/1 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kterou předložil Ing.
Břetislav Jasek, dle přílohy č. 3 zápisu.
19/2 zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, kterou
předložil místostarosta dle přílohy č. 4 zápisu.
19/3 odvolání proti usnesení Rady obce Baška ve věci výpovědi nájemní smlouvy k části
pozemku p.č. 1005 k.ú. Baška.
Zastupitelstvo obce schvaluje
19/4 program 19. zasedání Zastupitelstva obce Baška s vynecháním bodu 18, 19, 20 a
rozšířením o tři body ve znění:
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně finanční
analýzy na stavbu kanalizace Baška mezi obcí Baška a KANSPO s.r.o., Požárníků
302/1B, 767 01 Kroměříž - Vážany
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Baška a ODS – Dopravní stavby Ostrava
a.s., Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava-Zábřeh, na realizaci stavby „Rozšíření
parkoviště u OÚ Baška“
- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi obcí Baška a ODS – Dopravní stavby Ostrava
a.s., Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava-Zábřeh, na realizaci stavby „Rozšíření
parkoviště u OÚ Baška“
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které budou projednávány jako body 18, 19, 20.
rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2009 v příjmech a výdajích bez navýšení, pouze
úpravou mezi kapitolami a položkami.
závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 bez výhrad.
záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 131 – plocha sadů a zahrad o výměře cca
90 m2 k.ú. Hodoňovice.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně finanční analýzy
na stavbu Kanalizace Baška mezi obcí Baška a KANSPO s.r.o., Požárníků 302/1B,
767 01 Kroměříž – Vážany
dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Baška a ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s.,
Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava – Zábřeh na realizaci stavby „Rozšíření
parkoviště u OÚ Baška“
smlouvu o dílo mezi obcí Baška a ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s., Starobělská
3040/56, 704 16 Ostrava – Zábřeh na realizaci stavby „Rozšíření parkoviště u OÚ
Baška“
smlouva o napojení elektronického zabezpečovacího systému zákazníka na pult
centrální ochrany bezpečnostní agentury mezi obcí Baška a Bezpečnostní agentura
ZIROS, s.r.o., 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek.
darovací smlouvu na 2 ks velkoplošných orientačních panelů mezi obcí Baška a
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
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19/14 smlouvu o dílo na provedení sanace zdiva budovy ZŠ a MŠ v Kunčičkách u Bašky
mezi obcí Baška a AQUA SANING spol. s r.o. Opava, Sadová 6, 746 01 Opava, za
cenu 515.605,53 Kč včetně DPH
19/15 smlouvu o dílo na dodávku a montáž herní sestavy na dětské hřiště v Hodoňovicích
mezi obcí Bašky a HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 6, 736 01 Havířov, za
cenu 246.119,50 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce vydává
19/16 obecně závaznou vyhlášku obce Baška č. 4/2009, o regulaci hlučných činností.
19/17 obecně závaznou vyhlášku obce Baška č. 5/2009, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní
pyrotechniky.
Zastupitelstvo obce neschvaluje
19/18 v rámci nového územního plánu zařazení pozemku p.č. 1070/1 – plochy orné půdy
k.ú. Kunčičky u Bašky na plochu pro zástavbu RD.
19/19 v rámci nového územního plánu zařazení pozemků p.č. 1826/3 – plocha orné půdy a
p.č. 1873/5 – plocha orné půdy k.ú. Baška na plochy pro zástavbu RD.
19/20 v rámci nového územního plánu zařazení pozemků p.č. 1871/3 – plocha lesů a p.č.
1871/4 – plocha lesů k.ú. Baška na plochu pro zástavbu RD
19/21 v rámci nového územního plánu zařazení pozemku p.č. 1123/192 – plocha orné půdy
k.ú. Kunčičky u Bašky na plochu sadů a zahrad.
19/22 záměr obce Baška prodat pozemky p.č. 1275/3 – plocha nezemědělské půdy o výměře
26 m2 a p.č. 1274/7 – plocha nezemědělské půdy o výměře 19 m2 vše k.ú. Kunčičky u
Bašky.
Zastupitelstvo obce ukládá
19/23 projednat záměr obce Baška prodat rodinný dům Hodoňovice č.p. 6 na pozemku p.č.
129 k.ú. Hodoňovice v Osadním výboru pro místní část Hodoňovice.
19/24 Radě obce Baška zpracovat podmínky prodeje bytových domů ve vlastnictví obce a
vše projednat s nájemníky domů čp. 105 v Bašce a čp. 6 v Hodoňovicích
Zastupitelstvo obce určuje
19/25 zpravodajem 19. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Ing. Libora Sladkovského.
19/26 p. Jiřinu Sýkorovou a p. Otakara Velkého ověřovateli zápisu z 19. zasedání
Zastupitelstva obce Baška.
19/27 zastupitele p. Ing. Stanislavu Vítovou pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu
obce Baška.
Zastupitelstvo obce zmocňuje:
19/28 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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