Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 20. 10. 2009 v pohostinství „U
Čendy“ v Hodoňovicích.
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
21/1 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kterou předložil
předsedající, dle přílohy č. 3 zápisu.
21/2

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

Zastupitelstvo obce schvaluje
21/3 program 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška s rozšířením o dva body ve znění :
- Smlouva o dílo na realizaci stavby „Komplexní nakládání s BRKO –
kompostárna Baška“ mezi obcí Baška a INSTALL CZ, s.r.o., Na Baštici 168,
738 01 Staré Město
- Smlouva o dílo na realizaci stavby „Komplexní nakládání s BRKO –
kompostána Baška – dodávka technologií“ mezi obcí Baška a MITRENGA a,s,,
739 59 Střítež
které budou projednávány jako body 16 a 17, ostatní body programu se tímto
posouvají na body 18-20.
21/4

dle § 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh Zadání Územního plánu obce Baška, bez
změny využití ploch u pozemků p.č. 1928/45, 1927/6, 1873/2, 1873/3, 243 k.ú. Baška,
p.č. 461 k.ú. Kunčičky u Bašky, p.č. 360 k.ú. Hodoňovice

21/5

zajištění zpracování posouzení návrhu zadání Územního plánu obce Baška podle zák.
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.

21/6

Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2009 v příjmech a výdajích bez navýšení, pouze
úpravou mezi kapitolami a položkami

21/7

upřesnění rozpočtu pro rok 2009 schváleného dne 26.03.2009 na 17. zasedání ZO.
Touto přílohou se specifikuje čerpání kapitol schváleného rozpočtu.

21/8

přeřazení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Baška z kategorie JPO V do JPO
III

21/9

prodej části obecního pozemku p.č. 131 – plocha sadů a zahrad o výměře cca 90 m2
k.ú. Hodoňovice, obec Baška a manželé Gabriela a Dalibor Mužíkovi, bytem
Hodoňovice 6 za cenu 200,- Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude
určen geometrickým plánem, který nechá kupující na své náklady vypracovat.

1

21/10 nabytí podílu ve výši 200/400 na pozemku p.č. 1826/1 – plocha nezemědělské půdy
(plocha ostatní) o výměře 3384 m2 k.ú. Baška, obec Baška od Václava Pavelka, bytem
Baška 1, 739 01 Baška za cenu 100,-. Kč/m2.
21/11 dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o provozování vodního díla
„Prodloužení vodovodu místní část Podhůří (Dřevěný kopec) Baška“ mezi obcí Baška
a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
21/12 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby „Chodník v úseku od Sokolovny po
hřbitov v Bašce“ mezi obcí Baška a TS a.s., tř. 17. listopadu 910, 738 01 FrýdekMístek
21/13 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Komplexní nakládání s BRKO – kompostárna
Baška“ mezi obcí Baška a INSTALL CZ, s.r.o., Na Baštici 168, 738 01 Staré Město,
za cenu 1.042.939,- Kč, včetně DPH.
21/14 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Komplexní nakládání s BRKO – kompostárna
Baška – dodávka technologií“ mezi obcí Baška a MITRENGA a.s., 739 59 Střítěž, za
cenu 3.871.850,- Kč, včetně DPH.
Zastupitelstvo obce neschvaluje
21/15 v rámci nového územního plánu zařazení pozemků p.č. 1168/1, 1168/3, 1168/4,
1168/5 - plochy sadů a zahrad k.ú. Kunčičky u Bašky na plochu pro zástavbu RD
21/16 v rámci nového územního plánu zařazení části pozemku p.č. 1214/7 – plocha orné
půdy k.ú. Kunčičky u Bašky na plochu pro zástavbu RD
21/17 zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve
vlastnictví obce Baška
21/18 spolufinancování pobytu paní Miloslavy Zvonkové, bytem Kunčičky u Bašky 154
v Domově pro seniory Frýdek-Místek.
Zastupitelstvo obce určuje
21/19 zpravodajem 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Aloise Šotkovského.
21/20 p. Jiřinu Sýkorovou a p. Pavla Keprta ověřovateli zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva
obce Baška.
Zastupitelstvo obce zmocňuje
21/21 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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