11. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška dne 24. 10. 2019 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška,
II. patro od 17.00 hodin
Přítomni:

15 členů zastupitelstva (starostka Irena Babicová odešla v průběhu jednání, viz. níže)
6 občanů
21 účast celkem

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení návrhu programu
Volba zpravodaje
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Smlouva o úvěru na koupi nemovitosti č.p. 149 a č.p. 183, včetně pozemků a příslušenství v k.ú.
Baška
Kupní smlouva na koupi nemovitosti č.p. 149 a č.p. 183, včetně pozemků a příslušenství v k.ú.
Baška, vč. smlouvy o úschově
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu na rok 2019
Diskuze
Usnesení a závěr

Ad 1) Zahájení a schválení návrhu programu
Zasedání zahájil Ing. Jan Richter, místostarosta obce Baška. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem
o obcích a jednacím řádem Zastupitelstva obce Baška. Přítomni byli informování, že ze zasedání je pořizován
obrazový a zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu. Zahájení bylo přítomno 15 členů zastupitelstva.
Zasedání je schopno platně jednat a usnášet. Místostarosta se dotázal ověřovatelů z minulého zasedání pana Žáka
a pana Kolka, zda zápis odpovídal průběhu jednání. Odpověděli kladně ano. Místostarosta obce předkládá návrh
programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další úpravu programu.
Rozprava:
Ing. Jan Richter
(místostarosta) - Navrhuje rozšíření programu o bod:


Žádost Základní školy a Mateřské školy Baška, p.o. o navýšení příspěvku na provoz a investičního
příspěvku na rok 2019

Hlasování o rozšířeném programu:

15 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška s rozšířením o bod:
 Žádost Základní školy a Mateřské školy Baška, p.o. o navýšení příspěvku na provoz a investičního
příspěvku na rok 2019

Ad 2)

Volba zpravodaje

Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na zpravodaje, který bude zaznamenávat návrhy usnesení
podané v rozpravách a diskuzi.
Irena Babicová
(starostka) - Navrhuje zpravodajem tohoto zasedání pana Ogořalka.
Hlasování o návrhu usnesení:

14 pro, 0 proti, 1 zdržel - schváleno
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(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Mgr. Martina Ogořalka.

Ad 3)

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem byla určená p. Lenka Chromiáková, pracovnice OÚ. Předsedající vyzývá zastupitele k předložení
návrhů na dva ověřovatele zápisu.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Navrhuje ověřovateli pana Čajánka a pana Königa.
Hlasování o návrhu usnesení:

13 pro, 0 proti, 2 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana RNDr. Martina Čajánka, Ph.D. a pana Ing.
Lukáše Königa.

Ad 4)

Smlouva o úvěru na koupi nemovitosti č.p. 149 a č.p. 183, včetně pozemků a příslušenství v k.ú.
Baška
Tento bod předkládá Ing. Jan Richter (příloha č. 4 zápisu):

Tuto záležitost jsme již projednávali na předešlých zasedáních. Jedná se o koupi budovy POHÁRY BAUER,
s.r.o. Dnes předkládáme k projednání smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou. Výše úvěru je na částku kupní
ceny. Splatnost úvěru je 3 roky. Výše měsíční splátky je 81 tis. Kč. Pokud dnes smlouvu schválíme, zítra
přistoupíme k podpisu.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

15 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření smlouvy o úvěru mezi Obcí Baška a Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140
00, IČO 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171; na
částku 5.800.000,-Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 5)

Kupní smlouva o koupi nemovitosti č.p. 149 a č.p. 183, včetně pozemků a příslušenství v k.ú.
Baška, vč. smlouvy o úschově
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 5 zápisu):

Tento bod navazuje na předcházející. Jedná se o kupní smlouvu a smlouvu o úschově. Ze smlouvy plyne
administrativní zádrhel. Je zde uvedeno, že k podpisu smlouvy je zmocněn místostarosta. Buď tedy opravíme
smlouvu nebo zmocníme k podpisu místostarostu.
Rozprava:
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Termín pro přesunutí částky do konce měsíce je reálný?
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Ing. Jan Richter
(člen ZO) – Ano, s Českou spořitelnou je to takto domluvené, aby se to stihlo.
Hlasování o návrhu usnesení:

15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška a POHÁRY BAUER s.r.o., Jandova 10/3, Vysočany, 190 00 Praha,
IČO: 27187284, jejímž předmětem bude koupě pozemku p.č. 290, jehož součástí je stavba č.p. 149, pozemku
p.č. 291, pozemku p.č. 292, a pozemku p.č. 293, jehož součástí je stavba č.p. 183, vše v k.ú. Baška, za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 5.800.000,-Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se změnou osoby
zastupující obec Baška na starostku Irenu Babicovou.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření smlouvy o úschově mezi Obcí Baška a advokátem Mgr. Martinem Poláchem, evidenční č. České
advokátní komory 10885 se sídlem ve Frýdku-Místku, Řeznická 31, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 71458182,
jejímž předmětem bude úschova částky ve výši 3.033.181,-Kč v souladu s Kupní smlouvou, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu, se změnou osoby zastupující obec Baška na starostku Irenu Babicovou.

Ad 6)

Žádost Základní školy a Mateřské školy Baška, p.o. o navýšení příspěvku na provoz a
investičního příspěvku na rok 2019
Tento bod předkládá Ing. Jan Richter (příloha č. 4 zápisu):

Paní ředitelka Mgr. Renata Válková přednesla svou žádost o navýšení provozního příspěvku. Zároveň vysvětlila,
na jaký účel budou, v případě schválení, navýšené prostředky použity. Následovala prezentace učitelů Ing.
Pokludové, Mgr. Pyška, Mgr. Chrobáka. Představili výukové plány školy, kterými by se škola ráda ubírala
(angličtina, robotika – ozoboti)
(Paní starostka opustila zasedání, dalšího hlasování se neúčastnila.)
Rozprava:
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Jaký je termín zprovoznění tělocvičny?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Momentálně řešíme situaci s hasiči, čekáme na vyjádření pana Staňka. Ten bohužel nemá
žádnou lhůtu, do kdy by měl vyjádření předložit. Jsme v pořadí.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Takže není žádná technická závada?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Vše je plně funkční, čekáme na vyjádření úředníka-hasiče. Bez kolaudace nemůžeme děti do
tělocvičny pustit.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Dotace, kterou škola získala ze SFŽP na zahradu je již vyúčtovaná? Škola už dostala peníze?
Mgr. Renata Válková
(ředitelka ZŠ) – Zatím tuto částku vedeme v předpokládaných výnosech, je to cca 490 tis. Kč.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Rád bych se zeptal kolik žáků z 280 přijatých má bydliště mimo katastr Obce Baška.
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Mgr. Renata Válková
(ředitelka ZŠ) – Je to zhruba 20-30 žáků.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Mohlo se stát, že některé děti bydlící v naší obci byly odmítnuté z důvodu naplněné kapacity?
Mgr. Renata Válková
(ředitelka ZŠ) – Ano, stalo se to u 3 žáků z Bašky. Někteří rodiče vyčkávali na poslední chvíli a o umístění
požádali v době, kdy již byla kapacita naplněná.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Prioritou do budoucna je, aby byli přijímáni žáci z našeho katastru.
Dále se vedla debata o častých závadách na vstupních dveřích, nutnosti vrátného – recepčního a rozpočtu školy.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Projednali jsme žádost. Jsme schopni již dnes odsouhlasit příspěvek? Doplnil bych tedy další
návrh usnesení.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Počítá se se změnou v rozpočtovém opatření?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) - Ano mám připravenou i tuto variantu.
Hlasování o návrhu usnesení:

14 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
14 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o přidaném návrhu usnesení:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška projednalo
žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o., se sídlem Baška 137, 739 01
Baška, IČ 70985570 o navýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na rok 2019, dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz na rok 2019 o částku 790 000,- Kč a zvýšení závazného
ukazatele investičního příspěvku na rok 2019 o částku 210 000,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola, Baška, p.o. se sídlem Baška 137, 739 01 Baška, IČ 70985570.

Ad 7)

Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu pro rok 2019
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 6 zápisu):

V návaznosti na předchozí schválený bod si dovoluji přeložit změnu v rozpočtovém opatření č. 6 oproti původní
předložené. Dále pan místostarosta seznámil přítomné s jednotlivými položkami rozpočtového opatření a
úpravami, které budou provedené v souvislosti se schváleným navýšením příspěvku škole.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

14 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu pro rok 2019 v příjmech a výdajích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Ad 8)

Diskuze

Richard Bayer
(člen ZO) – Jak daleko je řešení dopravní situace v Bašce?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Dopravní komise chce řešit všechny naše požadavky na úpravu dopravy najednou. Proto nyní
zpracováváme dokumentaci, kterou následně předáme panu Vrbicovi.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Kdy komise zasedá?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Po předání dokumentace je vyzveme.
Dále se diskutovalo o úpravě provozu v centru Bašky a nebezpečném odbočování do Hodoňovic – Kamenec a
také o tragické bezpečnostní situaci na křižovatce v Kunčičkách u Bašky.
Mgr. Renata Válková
(ředitelka ZŠ) – Děkuji za ochotu vložit bod do programu na poslední chvíli a schválení mé žádosti. Kdykoliv
mě můžete oslovit, budete-li mít zájem si školu prohlédnout.
Pan Foldyna měl dotaz na změnu územního plánu – 14.11.2019 se koná opakované veřejné projednání
upraveného Návrhu změny č. 1 Územního plánu Baška.

Ad 9) Usnesení a závěr
Předsedající předává slovo zpravodaji panu Mgr. Ogořalkovi, který předkládá Zastupitelstvu obce Baška návrh
usnesení. Zpravodaj konstatuje, že usnesení přijatá k jednotlivým bodům projednaným na dnešním zasedání
zastupitelstva obce byla platně přijatá. Na závěr zasedaní poděkoval místostarosta za účast a diskusní příspěvky.

Ing. Jan Richter
místostarosta obce Baška

Ověřovatelé zápisu:
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.

…………………………….

Ing. Lukáš König

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven:
Zapsal:

18.30 hodin
25.10.2019
Bc. Lenka Chromiáková
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