12. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Baška dne 12. 12. 2019 v sále hostince U Čendy od 17.00 hodin
Přítomni:

15 členů zastupitelstva (pan RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. a pan Roland Tomáš dorazili v průběhu
jednání)
20 občanů
33 účast celkem

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Zahájení a schválení návrhu programu
Volba zpravodaje
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti Rady obce Baška
Žádost o změnu účelového určení neinvestiční dotace – Tělocvičná jednota Sokol Baška
Návrh rozpočtu obce Baška pro rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2021 – 2022
Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu pro rok 2019
Návrh na vyřazení zmařených investic
Návrh na změnu obchodních podmínek pro odvádění odpadních vod kanalizací
Cena úhrady za odvádění odpadních vod kanalizací pro rok 2020
Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, č. 4/2019 o místním
poplatku z pobytu, č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 6/2019 o místním
poplatku ze vstupného, č. 7/2019 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Baška na rok 2020
Diskuze
Usnesení
Závěr

Ad 1) Zahájení a schválení návrhu programu
Zasedání zahájila Irena Babicová, starostka 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 13 členů zastupitelstva. Zasedání je
schopno platně jednat a usnášet. Pan Čajánek a pan Roland dorazí později. Starostka se dotázala ověřovatele
z minulého zasedání pana Königa, zda zápis odpovídal průběhu jednání. Odpověděl kladně ano. Starostka obce
předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další úpravu programu.
Rozprava:
Irena Babicová
(starostka) – Navrhuje vyřadit z programu bod č. 11 Návrh na změnu obchodních podmínek pro odvádění
odpadních vod kanalizací.
Hlasování č. 1.1 o vyřazení bodu č. 11:

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

Hlasování č. 1.2 o zúženém programu:
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 12. zasedání Zastupitelstva obce Baška.

Ad 2)

Volba zpravodaje

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

12 pro, 0 proti, 1 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 12. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Ing. Lukáše Königa.

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.
Irena Babicová
(starostka) – Navrhuje ověřovateli pana Aleše Ludvíka a pana Ing. Josefa Žáka.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Aleše Ludvíka a pana Ing. Josefa Žáka.

Ad 4)

Kontrola plnění usnesení
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 4 zápisu):

Paní starostka informovala, jak byla splněna usnesení přijata na 10. a 11. zasedání Zastupitelstva obce, které se
konaly ve dnech 12.09. a 24.10.2019:
 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu pro rok 2019 v příjmech a výdajích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Plnění: Rozpočtové opatření bylo provedeno.
 Zastupitelstvo obce Baška ruší
usnesení č. 26/434 ze dne 30.5.2013, kdy ZO neschválilo záměr Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace se sídlem Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava - přeložení železniční
zastávky Baška blíže k železničnímu přejezdu u Obecního úřadu Baška.
 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
záměr umístění železniční zastávky Baška do centra obce, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.
Plnění: Usnesení zastupitelstva bylo postoupeno SŽDC.
 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
financování odkupu nemovitostí č.p. 147 a č.p. 183 Baška, 739 01 Baška (katastrální území Baška), včetně
pozemků a příslušenství (Poháry Bauer s.r.o. Jandova 10/3. Vysočany, 190 00 Praha) prostřednictvím úvěru na 3
roky, dle indikativní nabídky České spořitelny a.s. příloha č. 1. předloženého materiálu.
Plnění: Českou spořitelnou a.s. byla uzavřena smlouva o úvěru.
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 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
záměr koupě automobilu k rozvozu jídel pro Základní školu, Mateřskou školu, Školičku a seniory v hotovosti.
Plnění: Automobil byl již zakoupen.
 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018, dle přílohy č. 1 – 2 předloženého materiálu.
Plnění: ZO vzalo na vědomí.
 Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 2046/5, k.ú. Baška (vodní
plocha), obec Baška, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření státního podniku Lesy České
republiky jako strana povinná, pro Obec Bašku, jako stranu oprávněnou, a to služebnosti inženýrské sítě
spočívající v právu zřízení, provozování, údržby, oprav a odstranění potrubí dešťové kanalizace a vyústního
objektu a právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na služebný pozemek za účelem provozování, údržby,
oprav a odstranění dešťové kanalizace a vyústního objektu.
 Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.č. 2046/5,
k.ú. Baška (vodní plocha ), obec Baška mezi Obcí Baška, jako budoucím oprávněným a investorem na straně
jedné a Lesy České republiky s.p. s právem hospodaření s majetkem České republiky jako budoucím povinným
a vlastníkem pozemku na straně druhé, týkající se služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení,
provozování, údržby, oprav a odstranění potrubí dešťové kanalizace a vyústního objektu a právu vstupovat a
vjíždět v nezbytném rozsahu na služebný pozemek za účelem provozování, údržby, oprav a odstranění dešťové
kanalizace a vyústního objektu.
Výše jednorázové finanční úhrady bude stanovena znaleckým posudkem, minimálně však ve výši 1 000 Kč bez
DPH.
Plnění: Smlouva uzavřená dne 11.10.2019
 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o změně účelového určení dotace veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/2019 uzavřené
mezi obcí Baška a Páchou Zdeňkem, bytem: Kunčičky u Bašky 361, 739 01 Baška na úhradu nákladů spojených
s provedením zápisu českého rekordu vynesení nejtěžšího nákladu na vrchol Sněžky do databáze České
databanky rekordů Agentury Dobrý den, s.r.o.
 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/2019 mezi obcí Baška a
Páchou Zdeňkem, bytem: Kunčičky u Bašky 361, 739 01 Baška, jehož předmětem je změna účelového určení
dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Plnění: Dodatek podepsán.
 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat obecně závaznou vyhlášku obce Baška č. 2/2019 kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Baška.
Plnění: Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce v době od 16. 9. do 2. 10. 2019
 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
informace podané o stavu kanalizace v rámci reklamačních řízení se zhotovitelem stavby Kanalizace Baška stanovisko k Dohodě o narovnání, informace ke zpracování „Studie variant dalšího provozování splaškové
kanalizace ve vlastnictví obce Baška“ a informace ke stavu nenapojených nemovitostí na splaškovou kanalizaci
v Obci Baška.
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Plnění: ZO vzalo na vědomí.
 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.
Plnění: Smlouva byla uzavřena.
 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.
Plnění: Kupní smlouva i smlouva o úschově byly uzavřeny dne 25. 10. 2019. Vklad již byl na katastru zapsán.
 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.
Plnění: Dopis o navýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku zaslán příspěvkové organizaci.
 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu pro rok 2019 v příjmech a výdajích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Plnění: Rozpočtové opatření bylo provedeno.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 10 a 11. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
V 17:11 hodin dorazil pan RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.

Ad 5)

Zpráva o činnosti Rady obce Baška
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 5 zápisu):

Rada obce Baška rozhodla
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o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Multifunkční hřiště Baška Hodoňovice“ mezi Obcí Baška a SPORT CLUB s.r.o., IČO: 26845431, Bahno 99, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
chodníků v obci Baška – trasa A1, B, C, D“ zadávanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
O uzavření smlouvy služby SENIOR TAXI Baška, provozovatelem p. Tomášem Pavlinským,
ul. Květná 279, 747 57 Slavkov s účinností od 1. 10. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
O uzavření Smlouvy o dílo zajištění zimní údržby pozemních komunikací, a to chodníků na
mostech ev. č. 477-034 přes zátopní území v obci Baška a ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici
mezi Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Úprkova 735/1, 702 23 Ostrava a Obcí
Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka výukového vybavení“
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
o přijetí dotace ve výši 2 827 000 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2019 na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků podél silnice II/477 a II/48425
v obci Baška, včetně autobusového zálivu Baška – střed“.
o uzavření Smlouvy o poradenské činnosti a Příkazní smlouvy mezi INNOVA Int. s.r.o., se
sídlem Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice a Obcí Baška, dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu.
o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro rok 2020 mezi obcí Baška a
společností IN ENERGIE Prodej s.r.o., se sídlem Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava Zábřeh,
IČ: 05082013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
o uzavření Kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka nábytku“ mezi Obcí Baška a
KASCH – interiéry, s.r.o., IČO: 26831724, Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava za cenu
7.314.849,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
o uzavření Kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka výukového vybavení“ mezi Obcí
Baška a Mgr. Radek Vaníček, IČO: 67501346, se sídlem Ostrůvek 675, 664 61 Rajhrad za
cenu 1.726.620,91 Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Rada obce Baška schvaluje







zaslání příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy, Baška, p.o. na říjen, listopad a
prosinec r. 2019 v celkové výši 600.000,-Kč jednorázově ke dni 1. 10. 2019.
přijetí dotace z programu podpory rozvoje regionů 2019+ Ministerstva pro místní rozvoj
č.117D822A1562 na projekt Obnova povrchů místních komunikací Baška 2019 ve výši
3 372 982 Kč, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.
organizační řád obecního úřadu Baška s účinností od 1. 1. 2020, dle přílohy č. 1. předloženého
materiálu.
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o provádění služeb dotačního managementu, zpracování
žádostí o platbu a závěrečné monitorovací zprávy na investiční akci „Rozšíření kapacity
základního vzdělávání v obci Baška“ podepsané dne 22.12.2017; mezi Obcí Baška, Baška
420, 739 01 Baška a paní Ing. Hanou Švecovou, Pražmo 211, 739 04 Pražmo, dle přílohy č.
15.12 tohoto zápisu.
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Baška a firmou PORR a.s. na realizaci
stavby „Baška – oprava místních komunikací “ ze dne 16.9.2019, jehož předmětem bude
změnový list č. 1.

Pan místostarosta dále informoval o koupi nového vozu. Jedná se o víceúčelové vozidlo Ford s nákladovým
prostorem, primárně určené pro rozvoz jídel do školy, školky, Školičky a seniorům.
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Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady obce Baška.

Ad 6)

Žádost o změnu účelového určení neinvestiční dotace - Tělocvičná jednota Sokol Baška
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 6 zápisu):

Tělocvičné Jednotě Sokol Baška byla schválená neinvestiční dotace ve výši 34 tis. Kč na opravu sociálního
zařízení. TJ Sokol Baška žádá o změnu účelového určení z opravy sociálního zařízení na pořízení kotle. V lednu
letošního roku se porouchal kotel. Situace musela být řešena okamžitě především proto, že Sokolovnu využívaly
děti ZŠ. Výměna kotle proběhla v únoru a žádost o dotaci přišla až následně. Budeme žádat o vrácení.
V 17:24 dorazil pan Roland Tomáš.
Rozprava:
Jiří Sýkora
(člen ZO) – Původně byla částka určena na sociální zařízení a na to by se peníze měly použít.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Situace se měla řešit daleko dříve. Od vedení TJ čekáme komunikaci. Dotace je opravdu
účelová a na tento účel se musí použít. Pokud se peníze nepodaří vyčerpat na daný účel je nutné je vrátit.
Richard Bayer
(člen ZO) – Plynový kotel tam zůstane. Technicky to samozřejmě nebylo ze strany TJ uděláno dobře, ale myslím
si, že bychom jim měli vyhovět.
Ing. Josef Žák
(člen ZO) – TJ Sokol dostává i další dotaci na provoz. Tato byla navíc a nebyla vyčerpána na daný účel.
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Problém je to, že v TJ sami nevědí, co chtějí. My bychom chtěli vědět, kam směřují.
Argumentujeme dětma, ale škola platila za užívání Sokolovny tržní nájem.
Irena Babicová
(starostka) – S panem Konečným jsme se sešli. Pan Konečný nemá problém peníze vrátit. Uznal, že to měl řešit
na začátku. Nemají také dořešené majetkoprávní vztahy. Budova a pozemek mají různé vlastníky. Vedení TJ si
samo musí říct, kam chtějí dál sokol vést. Nemáme problém pomoct při opravě hřiště, ale zatím situace z jejich
strany stagnuje.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Byl jsem členem Finančního výboru v době, kdy jsme chtěli tuto situaci řešit. Už je to roky a již
dlouho se nic neděje. Uvažovalo se o převedení budovy na obec, ale to taky nedopadlo. Nyní čekáme, jaké
navrhnou řešení.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Všichni víme v jakém stavu je Sokolovna, potažmo sociálky, proto se ta dotace schválila, ale účel
nebyl naplněn.
Hlasování o návrhu usnesení:

13 pro, 1 proti, 1 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška neschvaluje
změnu účelu poskytnuté dotace Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/2019 ze dne 24. 1.
2019 uzavřené mezi obcí Baška a Tělocvičnou jednotou Sokol Baška.

Ad 7)

Návrh rozpočtu obce Baška pro rok 2020
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 6 zápisu):

Pan místostarosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu, přehledem příjmu, výdajů, zásobníkem investičních
akcí a seznamem žádostí o dotace.
Rozprava:
Richard Bayer
(člen ZO) – Můžete mi, prosím, vysvětlit, proč je rozpočet schodkový. V minulosti byl vždy vyrovnaný.
Ing. Jan Richter
(člen ZO) – Rozpočet byl vždycky schodkový. Vždy je nějaká část, kde jsme spoléhali na krytí z cizích
prostředků.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Než jsme začali stavět kanalizaci, byl vyrovnaný. V momentě kdy jsme dokončili stavbu a vše
zaplatili, museli jsme si na to půjčit. Nevidím v tom žádný problém. Jde jen o to, jak se to nazve.
Richard Bayer
(člen ZO) – Děkuji za vysvětlení.
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Rád bych přivítal paní Škodovou, která dnes zastupuje volejbalový tým.
Irena Škodová
(zástupce volejbalového týmu) – Zatupuji ženský volejbalový tým. Já osobně dělám ve spolku pokladníka. Paní
Škodová dále popsala činnost volejbalového týmu. V létě využívají antukové hřiště, zároveň se snaží i o jeho
údržbu.
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Jako členovi sportovní komise je mi líto, že o tak úspěšném týmu, jako je ten váš, není slyšet. Rádi
bychom mezi sportovní komisí a vašim týmem navázali spolupráci. Budeme také rádi, když o vašem týmu
napíšete článek do Zpravodaje. Po zasedání se na mě, prosím, obraťte.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Máte v úmyslu vést žáky v Bašce?
Irena Škodová
(zástupce volejbalového týmu) – V této věci nás oslovil pan učitel Chrobák. Zatím jsme se nedomluvili.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Mám ještě dotaz k rozpočtu k odvádění odpadních vod. Proč je tam počítáno s tak velkým rozdílem
mezi příjmy a výdaji?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Kromě poplatků za stočné, tam jsou i další výdaje, také úroky z úvěru.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Byl jsem pověřen Radou MS ODS, abych všem zastupitelům předal naše stanovisko k poskytování
dotace pro Bašťanský spolek pořádající mj. akci Baškohrátky. Nesouhlasíme s poskytnutím dotace ve výši
80 tis. Kč, a to z uvedených důvodu. Stanovisko MS ODS předal Ing. König písemně všem zastupitelům, viz.
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příloha č. 7.2 zápisu. Žádáme celou záležitost prověřit Finančním výborem. Pokud se spekulace nepotvrdí,
nebudeme mít problém dotaci schválit.
David Blahut
(člen ZO a Bašťanského spolku) – Nikdy jsem vyúčtování nepředložil, neboť nemám tuto povinnost. Pokud má
o to někdo zájem, rád mu to předložím. Místo poplatku ze vstupného jsme platili příspěvek. V letošním roce
jsme uzavřeli s obcí smlouvu. Každým rokem jsme v 0 a musíme to zafinancovat z příspěvků, které vyděláme na
jiných akcích spolku. V rámci EET příjmy evidovat nemusíme. Akci navštěvuje spoustu lidí. Zkuste si akci
zorganizovat na náklady obce. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že Malá Baška chce stánek a ozvučovací
soupravu za 30 tis. Baškohrátky se konají pro širokou veřejnost, což je nesrovnatelné s dotací pro Malou Baškou.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Jedná se o stanovisko celé Rady ODS. Nezpochybňujeme akci jako takovou, rádi bychom jen
vyvrátili spekulace o tom, jak jsou utraceny peníze z dotace obce (80 tis.). A dále se jedná se o hodiny
pracovníků obce.
David Blahut
(člen ZO a Bašťanského spolku) – Pracovníci obce pomáhají na organizaci i jiných akcí.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – O vyúčtování akcí jsme žádali již mnohokrát. Sám jsem na to upozorňoval loni. Nevadí mi částka
80 tis. Kč, ale neprůhlednost transakcí. Obec nepřispívá pouze 80 tis., ale daleko více přes platy zaměstnanců,
údržbu soc. zařízení (voda, stočné). Rad bych, aby to bylo průhledné. Ať je částka klidně i vyšší, ale ať víme
kolik to je skutečně celkem. Dále pan Čajánek zmínil výpůjčku pozemku a příjem z pronájmu stánků stánkařům.
Ing. Josef Žák
(člen ZO) – Chceme vyúčtování včelařů, volejbalistů a všech ostatních, proč ne Bašťanský spolek.
David Blahut
(člen ZO a Bašťanského spolku) - Paní Kanioková vám potvrdí, že vyúčtování je vždy předloženo.
Irena Babicová
(starostka) – Letos poprvé jsme měli s Bašťanským spolkem uzavřenou dohodu, a to na jeden rok. Rada obce
tuto dohodu schválila. Když si zastupitelstvo řekne, že chce tuto smlouvu schvalovat, může to být dáno do ZO.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Rádi bychom tuto dohodu viděli.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – To není problém.
Richard Bayer
(člen ZO) – Navrhuji pozastavit schválení dotace Bašťanskému spolku.
PhDr. Petr Saforek
(občan) – Uzavření smlouvy mezi radou a členem rady je nehorázné. Rozpočet se ztrátou 6 mil. Kč není tak
hrozný. Proč mají LSPS o 100 tis. Kč navíc?
Ludmila Korousová
(člen LSPS) – V příštím roce budeme pořádat festival.
Následovaly další dotazy pana PhDr.Saforka k rozpočtu obce. Všechny jeho dotazy odpověděla paní starostka a
pan místostarosta na místě.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) - Navrhuji vyřadit z hlasování žádost Bašťanského spolku do doby prošetření Finančním výborem.
Hlasování o návrhu pana Königa:

5 pro, 8 proti, 2 zdržel - neschváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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Hlasování o návrhu usnesení č. 7.1:

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

Hlasování o návrhu usnesení č. 7.2:

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

Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.1:

15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
14 pro, 0 proti, 1 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
14 pro, 0 proti, 1 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.2:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.3:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.4:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.5:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.6:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.7:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.8:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.9:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.10:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.11:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.12:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.13:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.14:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.15:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.16:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.17:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.18:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.19:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.20:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.21:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.22:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.23:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.24:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.25:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.26:
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Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.27:

14 pro, 0 proti, 1 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.28:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.3.29:
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.4:

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

Hlasování o návrhu usnesení č. 7.5:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet obce Baška pro rok 2020 a závazné ukazatele, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu, z toho
příjmy ve výši
95.373.960,- Kč
výdaje ve výši
102.209.260,- Kč
financování ve výši
6.835.300,- Kč
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
přílohy č. 2 – 3 předloženého materiálu k návrhu rozpočtu obce Baška pro rok 2020.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu obce Baška pro rok 2020 níže uvedeným subjektům:

1.

Bašťanský spolek, se sídlem: Kunčičky u Bašky 275, 739 01 Baška, IČ 22818839, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8917, zastoupen jednatelem Davidem Blahutem na
úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí v obci Baška, tj. na úhradu nákladů na technické zajištění
akcí, pronájem techniky, služeb v oblasti propagace akcí, tiskové služby, honoráře, služby pro zajištění akcí
ve výši 80.000,- Kč.

2.

BESKYD DZR, o.p.s., se sídlem: Hlavní třída 2326, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 28618530, obecně
prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl O, vložka 285, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Sladkovským na částečnou úhradu
provozních nákladů domova BESKYD DZR, o.p.s. ve výši 30.000,- Kč.

3.

Carbol František, trvale bytem: Kunčičky u Bašky 18, 739 01 Baška pro potřeby Českomoravského
svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Baška, na činnost spolku, tj. na údržbu, opravy a
vybavení klubovny, vodné, el. energii, ocenění vítězů závodů a výstav, pro pořádání závodní a výstavní
činnosti, na kancelářské potřeby, práci s mládeží ve výši 5.000,- Kč.

4.

Čendaspolek, se sídlem: Hodoňovice 39, 739 01 Baška, IČ 22899120, spolek zapsaný ve SR, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9644, zastoupený předsedkyní Dajanou Zápalkovou na
úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí v obci Baška, místní část Hodoňovice, tj. na nájmy sálu,
honoráře účinkujících, půjčovné kostýmů, rekvizity, programový materiál, tisk plakátů, banerů a diplomů,
odměny pro děti, hudební produkce ve výši 60.000,- Kč a na nákup ozvučovací techniky ve výši 30.000,Kč.
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5.

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 80, 739 01 Baška, IČ
63026201, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 42059,
zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem na činnost a organizační zabezpečení, zajištění léčení
včelstev ve výši 12.000,- Kč.

6.

Hospic Frýdek-Místek, p.o., se sídlem: I. J. Pěšiny 3640, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 72046546,
příspěvková organizace zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1094,
zastoupená ředitelem Ing. Janem Jursou na částečnou úhradu nákladů na tepelnou energii ve výši 15.000,Kč.

7. Charita Frýdek - Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, církevní právnická
osoba, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem na úhradu provozních a mzdových nákladů terénní služby ZOOM ve výši
10.000,- Kč, Denního centra Maják ve výši 10.000,- Kč, Terénní odlehčovací služby ve výši 20.000,- Kč.
8. Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, se sídlem: Baška 226, 739 01 Baška, IČ 22852484, spolek zapsaný ve
SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9336, zastoupený starostou Michalem Válkem
na činnost LSPS Baška, na plat dirigentky, na úhradu nákladů spojených s návštěvou sboru MEJA
z Lužice, na úhradu nákladů spojených s MFPS 2020 ve výši 200.000,- Kč.

9. Matejko Zdeněk, bytem: Kunčičky u Bašky 254, 739 01 Baška pro potřeby Českého rybářského svazu,
místní organizace Baška na ochranu majetku chovného zařízení – výživu, očkování, léčbu psa, na údržbu
objektu a areálu, na práci s mládeží ve výši 5.000,- Kč.

10. Myslivecký spolek Baška, se sídlem: Baška č. ev. 36, 739 01 Baška, IČ 48771945, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2306, zastoupen předsedou Zdeňkem Ferencem na
rozvoj myslivosti, tj. na nákup krmiv, mladé zvěře a prevenci škod způsobených zvěří ve výši 15.000,- Kč.
11. Ing. Naisarová Antonie, bytem: Kunčičky u Bašky 270, 739 01 Baška pro Seniorklub Baška na úhradu
zájezdu – dopravy, vstupného, vstupenek do divadla, vstupenek na kulturní akce, na úhradu pronájmu KD
v Bašce, posezení s jubilanty, sportovní vyžití ve výši 60.000,- Kč.
12. Ing. Oram Vítězslav, bytem: Lískovec 469, 738 01 Frýdek-Místek pro oddíl jógy v Bašce na úhradu
nájemného pro cvičení v Bašce, na nákup literatury a pomůcek ve výši 12.000,- Kč.

13. Podané ruce – osobní asistence, se sídlem: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632596, pobočný
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 11839, zastoupen ředitelkou
Bc. Helenou Fejkusovou na částečnou úhradu osobních nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění
osobních asistentek ve výši 110.000,- Kč.
14. Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem: Skalice 91, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
60043253, církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury
ČR, zastoupená farářem P. Mgr. Pawlem Grodkem na úhradu nákladů spojených s kácením stromů u
kostela sv. Václava v Bašce ve výši 60.000,- Kč.
15. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice, se sídlem: Baška 420, 739 01 Baška, IČ: 65494563,
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31605, zastoupen
starostou Ing. Radomírem Bělíkem pro kroužek mladých hasičů v Hodoňovicích, tj. na sportovní vybavení,
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sportovní výstroj, pořádání pohárové soutěže MH, ceny, stravné, dopravu, kancelářské potřeby ve výši
20.000,- Kč.

16. Tělocvičná jednota Sokol Baška, se sídlem: Baška 240, 739 01 Baška, IČ 64120937, pobočný spolek
zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28009, zastoupen starostou Otakarem
Konečným na úhradu provozních nákladů Sokolovny, tj. na úhradu elektrické energie, plynu, vody,
stočného, na údržbu budovy a údržbu venkovního areálu (nohejbalového kurtu) ve výši 50.000,- Kč.

17. Tělovýchovná jednota Sokol Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 320, 739 01 Baška, IČ 45239550, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 441, zastoupen předsedou Ing.
Tomášem Bugnou na činnost fotbalového oddílu, tj. na dopravu, sportovní vybavení, praní dresů, pronájem
tělocvičny, administrativní a organizační náklady, účetní služby, náklady trenérů – odměny, cestovné,
údržbu hracích ploch – pohonné hmoty, maziva, nátěrový materiál, vápenec, hnojivo, náklady na
mechanizační techniku, mzdu správce ve výši 255.000,- Kč, na rekultivaci hřiště ve výši 85.000,- Kč, na
činnost nohejbalového oddílu ve výši 10.000,- Kč.
18. VOLEJBALOVÝ KLUB BAŠKA, se sídlem: Baška 311, 739 01 Baška, IČ 27015963, spolek zapsaný ve
SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6919, zastoupen předsedou Petrem Dibonem na
pronájem tělocvičny, cestovné, odměny rozhodčích, na úhradu licenčních příspěvků ČVS, poplatků za
přihlášku do mistrovské soutěže, poplatků za vydání nových registračních průkazů, přestupy, hostování
hráček, úhradu startovného, nákup potřebných pomůcek k tréninkům a zápasům, vybavení lékárničky,
prostředky a nářadí na údržbu antukového hřiště ve výši 30.000,- Kč.
19. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 361, 739 01
Baška, IČ 45239401, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
43852, zastoupen předsedou Zdeňkem Páchou na úhradu mezd pracovníků moštárny, na údržbu a provoz
moštárny ve výši 5.000,- Kč.

20. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., se sídlem: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČ
48804517, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2401, zastoupen
předsedou Janem Zajíčkem na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním fungování sociální služby OASA
a na podporu odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, tj. na úhradu mzdových nákladů
včetně odvodů osobních asistentů a sociálních pracovníků ve výši 10.000,- Kč.
21. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace, zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená ředitelkou Mgr. Zuzanou
Filipkovou, Ph.D. na úhradu provozních nákladů domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka ve výši
10.000,- Kč.
22. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, se sídlem: Komorní
Lhotka 184, 739 53 Hnojník, IČ 00847038, příspěvková organizace zapsaná v OR, vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 6, zastoupena ředitelkou Ing. Andreou Sztefkovou na částečnou úhradu
provozních nákladů, tj. na úhradu elektrické energie, plynu, vodného ve výši 10.000,- Kč.
23. Veteran Klub Baška, se sídlem: Baška 494, 739 01 Baška, IČ 22751734, spolek zapsaný ve SR vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10204, zastoupen předsedou Ing. Radkem Grygaříkem na
úhradu nákladů spojených s pořádáním velikonoční a podzimní Auto moto burzy ve výši 10.000,- Kč.
24. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace, zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená Ing. Bronislavem
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Kostkou na úhradu provozních nákladů Poradny rané péče EUNIKA, tj. na úhradu nákladů spojených
s dopravou ke klientům, kancelářské potřeby, učební pomůcky, knihy, ostatní materiál ve výši 6.000,- Kč.
25. Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Fibichova 469, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 00847011, zastoupená ředitelkou Mgr. Natálii Hamplovou na částečnou úhradu
materiálu a výchovných, kompenzačních pomůcek a na volnočasové aktivity pro mentálně postižené
občany ve výši 5.000,- Kč.
26. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 80, 739 01 Baška, IČ
63026201, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 42059,
zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem pro včelařský kroužek mládeže, tj. na podporu rozvoje
včelařského kroužku, na vybavení, materiál, kancelářské potřeby, lékárničku, cestovné ve výši 8.000,- Kč.
27. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Baška, se sídlem Baška 306, 739 01 Baška, IČ: 64121933, pobočný
spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31649, zastoupený starostou
sboru Josefem Němcem pro kroužek Mladý hasič Baška, na hasičské vybavení pro požární sport, hasičské
oblečení ve výši 30.000,- Kč.
28. Mgr. Dvořák Lukáš, bytem Baška 162, 739 01 Baška pro rybářský kroužek Baška, tj. na aktivity kroužku,
úhradu nákladů na ubytování, stravování, povolenky, krmivo, rybářské vybavení, ceny pro vítěze, dárky,
občerstvení aj. ve výši 15.000,- Kč.
29. Mgr. Ogořalek Martin, bytem Baška 590, 739 01 Baška, na rozvoj Malé Bašky, tj. na pořízení nůžkového
stanu, honorář pro kapelu na Den Malé Bašky, na benzín na údržbu travnaté plochy na Malé Bašce ve výši
37.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Baška pro rok 2020 níže uvedenému subjektu:
30. Římskokatolická farnost Místek, se sídlem: Farní náměstí 56, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562401,
církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR,
zastoupená farářem dr. Danielem Víchou na úhradu nákladů spojených s realizací zpevňovací zdi a úpravy
terénu před bočním vstupem na hřbitov v Hodoňovicích ve výši 80.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací č. 1/2020 – 29/2020 a veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 30/2020 z rozpočtu obce Baška pro rok 2020 mezi obcí Baška a výše
uvedenými subjekty dle přílohy č. 5 - 34 předloženého materiálu.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) - Navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Baška pověřuje Kontrolní výbor zastupitelstva obce
prověřením majetkoprávních vztahů mezi Obcí Baška a Bašťanským spolkem při pořádání kulturní akce obce
Baškohrátky.“
Irena Babicová
(starostka) – Součástí usnesení rady jsou obě smlouvy, které můžete kontrolovat na základě zákona, takže není
třeba žádné zmocnění.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) - Zajímají mě majetkoprávní vztahy.
Irena Babicová
(starostka) – Co je tím myšleno?
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RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) - Vypořádání nejen finanční, ale i poskytování služeb.
Hlasování o návrhu usnesení pana Čajánka č. 7.6:

10 pro, 3 proti, 2 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška
pověřuje Kontrolní výbor zastupitelstva obce prověřením majetkoprávních vztahů mezi Obcí Baška a
Bašťanským spolkem při pořádání kulturní akce obce Baškohrátky.

Ad 8)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 20201- 2022
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 8 zápisu):

Střednědobý výhled rozpočtu slouží pro střednědobé plánování rozvoje obce a její hospodaření. Navrhuje se
dvou až pětiletý výhled. Jsou zde odhadované položky příjmů, výdajů, závazků, pohledávek, finanční zdroje.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Baška na léta 2021 - 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 9)

Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu pro rok 2019
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 9 zápisu):

Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením navyšuje o částku 3.272.460,- Kč v příjmové i výdajové části.
Součástí je i dotace, kterou získal SDH z Moravskoslezského kraje a mj. dar pro projekt Baška dětem.
Rozprava:
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Rád bych se zeptal, zda ZD Beskyd Palkovice, a.s. již poskytli 50 tis. Kč podle smlouvy o
spolupráci.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Ano částka již byla uhrazena. Zůstala v platnosti původní smlouva.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Kolik zaměstnanců má obec?
Irena Babicová
(starostka) – Obec Baška má 41 zaměstnanců vč. obecních služeb. Tam jich je 25.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu pro rok 2019 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu o 3 272 460,- Kč,
dle předloženého materiálu č. 1.
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
pravomoc Rady obce Baška provést v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření a to v oblasti příjmů a výdajů bez omezení limitu na OdPa
s platností do 31. 12. 2019.

Ad 10) Návrh na vyřazení zmařených investic
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 10 zápisu):
Každým rokem se dělají revize našich investičních plánů a jejich realizace. Máme tady některé projektové
dokumentace, které nebudou použity.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o nepokračování v realizaci investičních akcí a vyřazení zmařených investic, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Ad 11) Návrh na změnu obchodních podmínek pro odvádění odpadních vod kanalizací
Tento bod byl vyřazen z programu.

Ad 12) Cena úhrady za odvádění odpadní vody kanalizací pro rok 2020
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 12 zápisu):
Cena stočného je přepočtena na základě finanční analýzy. Ta byla stanovená již před realizaci Státním fondem
životního prostředí. Rada obce Baška navrhuje navýšení ceny o 1,71 Kč na 43,09 Kč na 1m3 bez DPH při
stanovení míry inflace 1% za rok 2019.
Rozprava:
PhDr. Petr Saforek
(občan) - O kolik bude vyšší stočné v Bašce než v SmVaK?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – To teď ještě nevíme.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Schválili jsme vypracování studie. V jakém je to stavu?
Irena Babicová
(starostka) – Po novém roce vás s výsledkem seznámím.
Hlasování o návrhu usnesení:

15 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška stanovuje
cenu úhrady za odvádění odpadní vody pro občany a jiné subjekty, kteří jsou napojeni na stokovou síť splaškové
kanalizace provozovanou obcí Baška pro rok 2020 ve výši 43,09 Kč bez DPH, tj. 49,56 Kč za 1m3 včetně 15%
DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Ad 13) Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, Obecně závazná
vyhláška obce Baška č. 4/2019 o místn. poplatku z pobytu, Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 5/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním
poplatku ze vstupného, a Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 13 zápisu):
V současné době máme vyhlášku, která by byla od nového roku v rozporu s novelou zákona. Původně jsme měli
jednu vyhlášku. Nyní jsme přistoupili k tomu, že každý poplatek bude mít svou vyhlášku. Poplatek ze psů
zůstává veskrze ve stejném znění. Jde jen o změnu termínů. Poplatek se zvyšuje ze 100,-Kč na 120,-Kč. Poplatek
z pobytu – to co rekreanti platí na přehradě, bude ve výši 20,-Kč. Poplatek z veřejného prostranství je nezměněn.
Poplatek ze vstupného má nové znění v části ohlášení konání akcí, sazba zůstává stejná 10,-Kč. Poslední
vyhláška se týká odpadů. Sazba zůstává stejná. Osvobození a úlevy zůstávají stejné.
Rozprava:
David Blahut
(člen ZO a Bašťanského spolku) – Navrhuji kvůli sporům doplnit čl.6 odst. 2 o písmeno c) kulturní akce přádané
místními organizacemi.
Irena Babicová
(starostka) – Budeme tedy hlasovat o každé vyhlášce zvlášť. Na závěr budeme hlasovat o protinávrhu pana
Blahuta.
Hlasování o návrhu usnesení č. 13.1:
Hlasování o návrhu usnesení č. 13.2:
Hlasování o návrhu usnesení č. 13.3:
Hlasování o návrhu usnesení č. 13.4:
Hlasování o protinávrhu usnesení pana Blahuta č. 13.5.1:
Hlasování o původním návrhu usnesení č. 13.5.2:

15 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
6 pro, 6 proti, 3 zdržel - neschváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
15 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Baška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat Obecně závaznou vyhláška obce Baška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Baška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného.

Ad 14) Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce na rok 2020
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 14 zápisu):
V harmonogramu navrhujeme čtyři řádná zasedání.
Rozprava:
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Navrhuji možnost zvážení konání zasedání v Kunčičkách u Bašky.
Irena Babicová
(starostka) – V Kunčičkách u Bašky nemáme prostory, snad jen v Seniorklubu.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s navrženým harmonogramem zasedání ZO na rok 2020, viz. příloha č. 1 předloženého materiálu.

Ad 15) Diskuze
PhDr. Petr Saforek
(občan) – Rád bych se dozvěděl více informací o změně organizační struktury na Obecním úřadě, a dále o
probíhajících výběrových řízení. Další dotazy směřovaly k nově nabyté nemovitosti – budova kde sídlila firma
Poháry Bauer, dále k využití pozemků za hasičskou zbrojnicí a pískovny.
Irena Babicová
(starostka) – Objasnila změny v organizační struktuře obecního úřadu a důvody, které k ní vedly. Dále přednesla
možnosti využití nově koupené budovy a důvody proč byly ostatní budovy a pozemky koupeny.
Ludmila Korousová upozornila na závady na hodoňovické škole v bývalé šatně vevnitř.
Dana Zbochová
(občanka) – Kdy bude možné začít využívat hřiště?
Irena Babicová
(starostka) – Po kolaudaci bude stanoven správce a na webu obce bude zaveden rezervační systém.
Dále se diskutovalo o dopravní situaci na silnici I/56 – Baška má podat žádost o jednání a žádost o
mimoúrovňové křížení v Hodoňovicích na Kamenec dle územního plánu vyššího územního celku. Pan
místostarosta dále podal informaci o rekonstrukci mostu ve Frýdlanu nad Ostravicí. Na I/56 nebude provoz
přerušen, přestože most bude celý zbourán a nově vystavěn. Následně budou instalovány lanové svodidla ve
směru od Frýdlantu nad Ostravicí do Frýdku-Místku. S touto akcí bude souviset i zrušení levého odbočování na
křižovatce u Stonavských.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Ptá se, bude-li a jak odpovězeno na dotazy paní Paverové.
Irena Babicová
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12. zasedání Zastupitelstva obce Baška
(starostka) – Paní Paverové samozřejmě odpovíme. Vyhláška je v pořádku, nevidíme důvody vyhlášku měnit.

Ad 16) Usnesení
Předsedající předává slovo zpravodaji panu Königovi, 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 poděkovala starostka za účast a diskusní příspěvky.
Ad 17) Závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Ověřovatelé zápisu:
Aleš Ludvík

…………………………….

Ing. Josef Žák

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven:
Zapsal:

20:00 hodin
18.12.2019
Bc. Lenka Chromiáková
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