Usnesení
z 24. zasedáni Zastupitelstva obce Baška konaného dne 25.03.2010
Obecního úřadu Baška, II. patro

Zastupitelstvo

v zasedací místnosti

obce Baška bere na vědomí

24/1

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

24/2

zprávu o činnosti rady obce od posledního
předložil místostarosta dle přílohy č. 4 zápisu.

Zastupitelstvo
24/3

zasedání zastupitelstva

obce, kterou

obce Baška schvaluje

program 24. zasedání Zastupitelstva obce Baška s rozšířením o dva body ve znění :
" Projednání studií "Přístavba
Ing. arch. Šonovského"

a úpravy Základní školy v Bašce" podle návrhu

" Projednání studií "Přístavba
Ing. arch. Zezuly"

a úpravy Základní školy v Bašce" podle návrhu

které budou projednávány
posouvají na body 17-19.

jako body 15 - 16, ostatní body programu se tímto

24/4

v rámci nového územního plánu zařazení pozemků p.č. 132/2 a 133/2 - plocha
zahrádkářských osad k.ú. Hodoňovice na plochy obytné zástavby

24/5

v souladu s § 12 odst. 2 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předložený rozpočet obce Baška pro rok 2010
ve výši 40.000.000,- Kč v příjmové i výdajové části v závazných ukazatelích, dle
přílohy Č. 1 usnesení s těmito změnami závazných ukazatelů výdajů:
3113
3399
3419
rezerva

+ 600.000,- Kč
+ 30.000,- Kč
+ 10.000,- Kč
- 640.000,- Kč

24/6

přesun nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2009 ve výši 260.040,09 Kč a
výnos z hospodářské činnosti v roce 2009 ve výši 24.325,89 Kč do rezervního fondu.

24/7

záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 131/1 - plocha sadů a zahrad o výměře
cca 120 m2 k.ú. Hodoňovice.

24/8

zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve
vlastnictví obce Baška s doplněním částky 200 Kč/m2 v článku 5.

Zastupitelstvo
24/9

obce Baška rozhodlo

o nabytí částí pozemků p.č. 1158/13 - orná půda o výměře 100 m2 od paní Silvie
Huškové, bytem Palkovice 592, 739 41 Palkovice, p.č. 1158/14 - orná půda o výměře
57 m2 od manželů Karla a Emílie Parmových, oba bytem Kunčičky u Bašky 189, 739
01 Baška, p.č. 1158/20 - orná půda o výměře 109 m2 od pana Jakuba Hušky, bytem
Palkovice 592, 73941 Palkovice, p.č. 1158/21 - orná půda o výměře 97 m2 od pana
Jana Hušky, bytem Palkovice 592, 739 41 Palkovice, p.č. 1158/22 - orná půda o
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výměře 102 m2 od paní Veroniky Huškové, bytem Palkovice 592 739 41 Palkovice,
p.č. 1158/23 - orná půda o výměře 360 m2 od pana Josefa Dvořáka, bytem Palkovická
528,73801 Frýdek-Místek do vlastnictví obce Baška za cenu 10 Kč/m2.
24/10 o nabytí pozemků p. č. 916 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1747 m2 a p.č. 917ostatní plocha, jiná plocha vše k.ú. Baška z majetku České republiky s příslušností
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
Baška formou úplatného převodu.
24/11 o přijetí fmančního daru na dopravu a stravování účastníků Mezinárodního festivalu
pěveckých sborů Baška 2010 mezi obcí Baška a Plzeňský Prazdroj a.s., U Prazdroje
7,30497 Plzeň ve výši 300.000,- Kč, dle přílohy č. 2 usnesení.
24/12 o stažení bodu č. 13 z projednávání.

Zastupitelstvo

obce Baška neschvaluje

24/13 v rámci nového územního plánu zařazení části pozemku p.č. 913/12 - plocha orné
půdy k.ú. Hodoňovice na plochu vodních nádrží a toků
24/14 v rámci nového územního plánu zařazení části pozemku p.č. 913/12 - plocha orné
půdy k.ú. Hodoňovice na plochu sadů a zahrad
24/15 v rámci nového územního plánu zařazení pozemku p.č. 314 - plocha trvalých travních
porostů k.ú. Hodoňovice na plochu obytné zástavby
24/16 předloženou studii "Přístavby a úpravy Základní školy v Bašce" zpracovanou Ing.
arch. Šonovským.

Zastupitelstvo

obce Baška určuje

24/17 zpravodajem 24. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Ing. Libora Sladkovského.
23/18 p. Mgr. Romanu Žižkovou a p. Otakara Velkého ověřovateli zápisu z 24. zasedání
Zastupitelstva obce Baška.

Ing. Bř

slav Jasek

František Carbol

starosta obce Baška

místo starosta obce Baška
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