Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 29. 03. 2007
v sále pohostinství „U Čendy“ v Hodoňovicích
________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce :
1. bere na vědomí:
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kterou předložil
předsedající
5/2
zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, kterou
předložil předsedající
__________________________________________________________________________
5/1

2. schvaluje:
5/3

program 5.zasedání zastupitelstva obce Baška s rozšířením o body ve znění:
• Smlouva o provozování vodohospodářského zařízení vodního díla „Prodloužení
vodovodního řadu do místní části Baška – Baštice“ mezi obcí Baška a SmVaK, a.s.
• Bezúplatný převod pozemku p.č. 690 v k.ú.Kunčičky u Bašky
• Odkoupení pozemku p.č. 1088 v k.ú. Baška, včetně stavby restaurace KOTVA
• Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, které budou
projednány jako body č. 14-17. Ostatní body programu se posouvají na body č. 18-20.

5/4

ukončení členství obce Baška v dobrovolném svazku obcí „Svazek obcí Čistá Odra“,
IČ 75063310 dohodou ke dni 31.3.2007 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a Stanovami
dobrovolného svazku obcí. Vypořádání bude provedeno na základě účetní uzávěrky ke
dni zániku členství dle čl.X Stanov dobrovolného svazku obcí.

5/5

etapizaci změny č. 5 územního plánu obce Baška takto:
I. etapa
1. požadavky občanů obce na výstavbu rodinných domků na plochách, které mají ve
schváleném ÚPN obce a v jeho schválených změnách stanoveno funkční využití
neodpovídající těmto požadavkům
2. požadavek obce na přeřazení ploch výhledových pro výstavbu RD do ploch
návrhových
3. požadavek na přeřazení části plochy vymezené pro rozšíření hřbitova v k.ú.Kunčičky
u Bašky do ploch obytné zástavby – RD
4. požadavek na zapracování ochranného pásma letiště situovaného ve správním území
města F-M
II. etapa
1. požadavek na úpravu vymezení cyklotrasy podél vodního toku Ostravice
III. etapa
1. požadavek na vymezení plochy pro čistírnu odpadních vod a změnu způsobu likvidace
odpadních vod z gravitačního systému na tlakovou kanalizaci
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5/6

Záměr obce Baška prodat pozemek p.č. 1940 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře
300m2 a část pozemku p.č. 1936/1- ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 94m2 a
část pozemku p.č. 1945/1 – trvalý travní porost o výměře cca 21m2 vše v k.ú. Baška.

5/7

Bezúplatný převod pozemku p.č. 690 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1668 m2 v k.ú.Kunčičky u Bašky, obec Baška z vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha do
vlastnictví obce Baška, zastoupené starostou obce Ing. Břetislavem Jaskem, se sídlem
Baška 420, 739 01 Baška

5/8

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva obce Baška
v souladu s nařízením vlády č.614/2006 ze dne 22. 12. 2006, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev obcí, ve
znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy č. 1 k usnesení s účinností od 1. 4. 2007.
___________________________________________________________________________
3. rozhodlo:
5/9

O zakoupení TERMO jídlonosičů pro důchodce , kterým se dováží obědy ze školní
jídelny při MŠ v Bašce, v počtu 140 ks za cenu 450,- Kč/ks.

5/10

O uzavření smlouvy o bezúročné půjčce mezi obcí Baška zastoupenou starostou Ing.
Břetislavem Jaskem a panem Janem Kozlem, bytem Baška 105, ve výši 30.000,- Kč
dle předloženého návrhu.

5/11

O prodeji části pozemků p.č.586 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
70m2, p.č. 587 – orná půda o výměře cca 5m2, p.č. 591 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 60m2 v k.ú. Baška, obec Baška Ing.Liboru Sladkovskému,
bytem Baška 442, za cenu 100,- Kč/m2. Rozsah převáděné části pozemků bude
upřesněn geometrickým plánem, který zajistí kupující na vlastní náklady.

5/12

O prodeji pozemku p.č.1085 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby starého
sociálního zařízení o výměře 21m2 v k.ú. Baška, obec Baška, Vladimíru a Marii
Gebauerovým, bytem Baška 140 za cenu 81.000,- Kč.

5/13

O uzavření smlouvy o provozování vodohospodářského zařízení vodního díla
„Prodloužení vodovodního řadu do místní části Baška-Baštice“ mezi obcí Baška
zastoupenou starostou obce Ing. Břetislavem Jaskem a společností SmVaK Ostrava
a.s., se sídlem Ostrava, 28.října 169, 709 45.

5/14

nevyhlašovat záměr na odkoupení pozemku p.č. 1088 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 537m2 v k.ú. Baška, včetně stavby č.p.410 – restaurace KOTVA.
___________________________________________________________________________
4. určuje
5/15

zpravodajem 5. zasedání Zastupitelstva obce Baška paní Irenu Babicovou.
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Ing. Stanislavu Vítovou a Ing. Tomáše Břežka ověřovateli zápisu z 5. zasedání
Zastupitelstva obce Baška.
___________________________________________________________________________
5/16

5. vydává
5/17

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
2/2005 o čistotě a veřejném pořádku v obci ze dne 26.1.2005 s účinností ode dne
vyhlášení.
___________________________________________________________________________
6. ruší
5/18 bod č. 3/13 usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 1. 2007
___________________________________________________________________________
7.zmocňuje

5/19

starostu obce k podpisu smluv schválených na 5.zasedání zastupitelstva obce

Ing.Břetislav Jasek
starosta

František Carbol
místostarosta
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