Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 28. 06. 2007
v klubovně SENIORKLUBU v Kunčičkách u Bašky
________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce :
1. bere na vědomí:
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kterou předložil
předsedající
zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce, kterou
předložil předsedající

6/1
6/2

2. schvaluje:
6/3

6/4
6/5

6/6

6/7

program 6.zasedání zastupitelstva obce Baška s rozšířením o body ve znění:
• Smlouva o budoucí výstavbě infrastruktury
• Žádost o odkoupení pozemku p.č. 131 v k.ú.Hodoňovice, které budou projednány jako
body č. 24-25.
Ostatní body programu se posouvají na body č. 26-28. Dále se opravuje název zprávy
k bodu č. 9 programu a nově zní: „Odkoupení části pozemku p.č. 1936/9 a části
pozemků p.č. 1945/14 a p.č. 1945/18 v k.ú.Baška za účelem zřízení přístupu
k pozemkům“.
závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad
přidělení přebytku hospodářského výsledku za rok 2006 příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Baška, ve výši 219.644,54 Kč do fondu rezerv
rozpočtu příspěvkové organizace
použití finančních příspěvků z fondu rezerv rozpočtu Základní školy a Mateřské školy,
Baška, příspěvková organizace,na investiční akce „Rekonstrukce WC v budově ZŠ
v Bašce“ a na „Dodávku a montáž oken v MŠ Baška“ v částce 219.644,54 Kč
rozpočtové opatření č.1 pro rok 2007 jak v příjmech tak výdajích, bez navýšení pouze
úpravou mezi kapitolami a položkami takto:

Příjmy
Kapitola

3429
Celkem

1037
2219
2341

položka
4112
1112
1121
2111

částka
- 4 000
- 500 000
- 100 000
- 246 000
- 850 000

dotace kraj
daň z příjmu fyz. osob
daň z příjmu právn. osob
příjem z přehrady

4229
1342
1345
1344
1334
2111
2343
2111

+ 652 000
+ 25 000
+ 25 000
+ 24 000
+ 12 000
+ 80 000
+ 22 000
+ 10 000

vratka z minulého roku
poplatek za rekr. pobyt
poplatek z ubyt kapacity
poplatek ze vstupného
odnětí zem. půdy
za prodej dříví
geol. průzkum dobývací prostory
Slezan za údržbu náhonu
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Celkem

+ 850 000

Výdaje
3330
3330
3419
3419
3412
3412
6171

5229
5223
5229
5222
5229
5222
5032
6402
5137
5660
6127

4351
6171
6171

- 300 000
+300 000
- 120 000
+120 000
- 100 000
+100 000
- 124 000
+ 21 000
+ 63 000
+ 30 000
+ 10 000

neinvestiční transfery
příspěvek na sokolovnu
příspěvek na fotbalisty
zdravotní pojištění
finanční vypořádání
nákup jídlonosičů
půjčka občanovi
koupě obrazu

6/8

prodej části pozemku p.č.1940 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 258m2, části
pozemku p.č. 1936/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 94m2 a části pozemku p.č.
1945/1 – trvalý travní porost o výměře 8m2 v k.ú. Baška, obec Baška Ing.Michalu
Kořenému, bytem Baška 233, za cenu 105,-Kč/m2.
6/9
prodej části pozemku p.č. 1940 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42m2 a části
pozemku p.č. 1945/1 – trvalý travní porost o výměře 21m2 v k.ú. Baška, obec Baška
Ing. Tomáši Šimíkovi a Lence Šimíkové, oba bytem Baška 516, za cenu 105,-Kč/m2.
6/ 10 odkoupení pozemků
p.č. 838
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 927m2
p.č. 839
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574m2
p.č. 837/1
– ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 376m2
p.č. 837/2
– ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 2646m2
– ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 20m2
p.č. 837/3
p.č. 837/5
– ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6m2
p.č. 837/6
– ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 20m2, vše v k.ú. Baška
od Statutárního města Frýdek-Místek za nabídkovou cenu ve výši 150,- Kč/m2.
6/ 11 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro stavbu
„Chodník pro pěší se zprovozněním podchodu pro pěší pod silnicí I/56 – Baška“ – II.
etapa ve výši 670.000,- Kč.
6/12 uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Chodník pro pěší se zprovozněním
podchodu pro pěší pod silnicí I/56 – Baška“ – II. etapa mezi obcí Baška a SET trade,
s.r.o., Nošovice 65, za cenu 983.336,30 Kč, vč. DPH.
6/13 uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební
úpravy bytového domu č.p.103 v Bašce“ mezi obcí Baška a Dakoprojekt s.r.o.,
Ostrava za cenu 172.550,- Kč, vč. DPH.
6/14 uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektových dokumentací pro stavbu
„Kanalizace Baška mezi obcí Baška a Martiňak a Zajíc, spol. s r.o., Valašské Meziříčí,
za cenu 2.344.300,- Kč, vč. DPH.
6/ 15 uzavření smlouvy o službách spojených s provozem bankomatu mezi obcí Baška a
Kingston consulting s.r.o. Ostrava s úpravou smlouvy takto:
•

v čl.6 – Další ujednání odst.6.1 doplnit na závěr odstavce text ve znění
„Kingston pro potřeby obce Baška vyhotoví přehled uskutečněných transakci
vždy jednou měsíčně k poslednímu dni příslušného měsíce.“
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•

6/ 16

6/17

6/18

6/19
6/ 20

v čl. 10 odst.10.3 – Vypovězení smlouvy nahradit text „které nebudou vyšší než
náklady na instalaci“ textem ve znění „ve výši 12.400,-Kč“.
uzavření smlouvy o nájmu plynárenských a plynových zařízení č. 06-12-003/07
mezi obcí Baška a SMP Net, s.r.o. Ostrava týkající se stavby „Rozšíření STL
plynovodní sítě v úseku 70a – Baška-Lísek, včetně STL přípojek po HUP.
uzavření smlouvy o nájmu plynárenských a plynových zařízení č. 06-12-003/07
mezi obcí Baška a SMP Net, s.r.o. Ostrava týkající se stavby „Prodloužení STL
plynovodu pro místní část Hlíny, Kunčičky u Bašky, včetně STL přípojek po HUP.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Baška a Statutárním městem FrýdekMístek týkající se výkonu úkolů Městské policie Frýdek-Místek stanovených
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii , ve znění pozdějších předpisů, nebo
zvláštními zákony na území obce Baška.
uzavření smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci podle ust.§46 odst.1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
uzavření smlouvy o budoucí výstavbě infrastruktury mezi obcí Baška a společnosti
1.Obchodní.CZ spol. s r.o., se sídlem ve Starém Městě s úpravou smlouvy takto:

•

doplněním čl.V o odst.4 ve znění „Investor se zavazuje průběžně uvádět příjezdové
místní komunikace specifikované v příloze č.1 této smlouvy ke stavbě rodinných
domků uvedených v čl. 2 odst.1 této smlouvy do stavu, ve kterém se nacházela před
započetím stavby“

•

v čl.IV. odst.3 nahradit slovo „s výjimkou“ slovem „včetně“ a vypustit text poslední
věty tohoto odstavce.

3. rozhodlo:
6/21

6/22

6/23

6/24

6/25

o nabytí části pozemku p.č.1936/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 138m2 a
části pozemku p.č. 1945/14 - trvalý travní porost o výměře 50m2 v k.ú. Baška, obec
Baška od Ing. Michala Kořeného, Baška 233, za cenu 100,- Kč/m2 do vlastnictví obce
Baška
o nabytí části pozemku p.č. 1936/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 196 m2 a
části pozemku p.č. 1945/18 – trvalý travní porost o výměře 59 m 2 v k.ú.Baška, obec
Baška za účelem zřízení přístupu k přilehlým pozemkům od vlastníka Vlasty Radové,
Baška 38, za cenu 100,-Kč/m2 do vlastnictví obce Baška.
vyhlásit záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 517/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 60m2 v k.ú. Hodoňovice, obec Baška. Přesný rozsah
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
vyhlásit záměr obce Baška prodat část pozemku p.č. 1669 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 200m2 v k.ú.Baška, obec Baška. Přesný rozsah převáděné
části pozemku bude určen geometrickým plánem.
vyhlásit záměr obce Baška prodat pozemek p.č. 131 – zahrada o výměře 526 m2 v k.ú.
Hodoňovice, obec Baška. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen
geometrickým plánem.

4. se ztotožňuje:
6/26

s textem petice proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou Spolkem pro
obnovu venkova České republiky a tuto iniciativu podporuje.
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5. neschvaluje
6/27
6/28

nabytí pozemku p.č. 45 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131m2, v k.ú.
Hodoňovice, obce Baška do vlastnictví obce Baška
nabytí pozemku p.č. 46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 304m2 v k.ú.
Hodoňovice, obec Baška do vlastnictví obce Baška

6. určuje:
6/29
6/30

zpravodajem 6. zasedání Zastupitelstva obce Baška paní Kateřinu Korbášovou.
Mgr. Romanu Žižkovou a pana Aloise Šotkovského ověřovateli zápisu z 6. zasedání
Zastupitelstva obce Baška.

7.zmocňuje
6/31
6/32

starostu obce Ing.Břetislava Jaska, v době jeho nepřítomnosti místostarostu obce p.
Františka Carbola, k účasti na valných hromadách akcionářů SmVaK Ostrava a.s.
starostu obce k podpisu smluv schválených na 6.zasedání zastupitelstva obce

Ing.Břetislav Jasek
starosta

František Carbol
místostarosta
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