Usnesení
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 13. 09. 2010 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Baška
___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
29/1
•
•

program 29. zasedání Zastupitelstva obce Baška s rozšířením o dva body ve znění:
„Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu pro rok 2010“,
„Smlouva o dílo na výkon autorského dozoru stavby Kanalizace Baška mezi
obcí Baška a Ing. Josef Rechtik, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava“

které budou projednávány jako body 7. a 8. a ostatní body se tímto posouvají na
body 9 -11.
29/2

rozpočtový výhled na léta 2010 - 2013

29/3

Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu obce Baška sestavené pořizovatelem
podle ustanovení § 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s doplněním:
1. Úpravy silnice II/477 – varianta A – U cihelny i u OÚ navržené okružní křižovatky
zrušit
2. Mezi veřejně prospěšné stavby doplnit:
dle studie Hutního projektu
- Rekonstrukci komunikace p.č. 1130 k.ú. Baška – na Baštici
-

Nová komunikace propojující oblast vodní nádrže Baška s lokalitou Dědina

Nová obslužná komunikace pro lokalitu Baška-Lísek napojená na komunikaci
III/48425 v místě křížení se vzdušným vedením ZVN 400 kV

29/4

rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu pro rok 2010 v příjmech bez navýšení, pouze
úpravou mezi kapitolami a položkami.

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
29/5 uzavřít smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru stavby Kanalizace Baška mezi
obcí Baška a Ing. Josef Rechtik, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 usnesení
29/6 zadat renomované firmě zpracování pro posouzení stavu místních komunikací ve
vlastnictví obce a to směr Baštice, Dřevěný kopec a Hůrky-Lísek, z důvodu zvyšování zátěže
provozem pro výstavbu nových rodinných domků
Zastupitelstvo obce Baška určuje
29/7

zpravodajem 29. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Kateřinu Korbášovou
1

29/8

p. Ing. Tomáše Břežka a p. Pavla Keprta
Zastupitelstva obce Baška.

ověřovateli zápisu z 29. zasedání

Zastupitelstvo obce zmocňuje
29/9

starostu obce k podpisu smluv a dokumentů schválených na tomto zasedání.

Ing. Břetislav Jasek

František Carbol

starosta obce Baška

místostarosta obce Baška
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