15. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Baška dne 11.06.2020 v sále Kulturního domu v Bašce, od 17.00 hodin
Přítomni:

14 členů zastupitelstva (RNDr. Martin Čajánek a David Blahut dorazili později)
5 občanů
19 účast celkem

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zahájení a schválení návrhu programu
Volba zpravodaje
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti Rady obce Baška
Závěrečný účet Obce Baška za rok 2019
Účetní závěrka Obce Baška za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2020
Plán financování obnovy kanalizace
Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy za rok 2019
Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o zřízení Obecní policie Baška
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Moravskoslezský kraj
Darovací smlouvy mezi Obcí Baška a Moravskoslezským krajem
Záměr směny částí pozemku p.č. 335/4 za části pozemku p.č. 335/1 v k.ú. Baška
Koupě části pozemku p.č. 288 v k.ú. Baška
Koupě pozemku p.č. 768 a p.č. 781 oba v k.ú. Kunčičky u Bašky
Prodej části pozemku p.č. 1285 v k.ú. Baška
Směna pozemku p.č. 1210/35, p.č. 1210/40, p.č. 1286/65 za pozemek 1212/20 vše v k.ú. Kunčičky u
Bašky
Směna části pozemku p.č. 230/1 a pozemku p.č. 231/2 za část pozemku p.č. 231/1 a koupě pozemku
p.č. 230/3, p.č. 352/3 a p.č. 352/5 vše v k.ú. Kunčičky u Bašky
Záměr prodeje skladové montované haly nacházející se na pozemku p.č. 292 k.ú. Baška
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2020 – zrušení usnesení
Diskuze
Usnesení a 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 12 členů zastupitelstva. Zasedání je
schopno platně jednat a usnášet. Ze zasedání se omluvil pan König. Pan Blahut a pan Čajánek dorazí později.
Starostka se dotázala ověřovatelů z minulého zasedání pana Tomáše a pana Königa, zda zápis odpovídal průběhu
jednání. Odpověděli kladně ano. Starostka obce předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám
nebo návrhům na další úpravu programu.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o programu:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 15. zasedání Zastupitelstva obce Baška.
V 17:03 hodin dorazil RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. Je přítomno 13 zastupitelů.
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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 Radovana Kolka.
Hlasování o návrhu usnesení č. 2:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 15. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Ing. Radovana Kolka.

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 Eliáše a Bayera.
Hlasování o návrhu usnesení č. 3:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Mgr. Eliáše a pana Bayera.

Ad 4)

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

Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 4:

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 14. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 5)

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

Rozprava: bez připomínek
V 17:12 hodin dorazil pan David Blahut. Je přítomno 14 zastupitelů.
Hlasování o návrhu usnesení č. 5:

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

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

Ad 6)

Závěrečný účet obce Baška za rok 2019
Tento bod předkládá předseda finančního výboru Ing. Miroslav Slanina (příloha č. 6 zápisu):

Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 6:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
Závěrečný účet obce Baška za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Baška za rok
2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Baška za rok 2019, a to bez výhrad, dle přílohy č. 1 2 předloženého materiálu.

Ad 7)

Účetní závěrka obce Baška za rok 2019
Tento bod předkládá předseda finančního výboru Ing. Miroslav Slanina (příloha č. 6 zápisu):

Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 7:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
účetní závěrku obce Baška za rok 2019.

Ad 8)

Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2020
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 8 zápisu):

Rozprava:
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Dotaz k dotacím na rozvoj Autokempu Baška, zda-li je účelová.
Irena Babicová
(starostka) – Ano dotace je účelová a je určena na vodovodní přípojku pro recepci, lepší pokrytí wi-fi, nové
molo, loďky paddleboardy, dobíječka elektrokol, a další.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Vyjádřil se, že je rád, že je přítomna paní ředitelka. Rád by se jí zeptal, kdy se zastaví její požadavky.
Novou kuchyň už navrhoval dávno. V září byla otevřena škola a teď se divíme, že nevyhovuje kuchyň. Dále tady
byl požadavek na auto, jistě nás čeká hřiště. Ptá se paní ředitelky, jaké budou další požadavky?
Mgr. Renáta Válková
(ředitelka ZŠ Baška) - Nejsem tvůrce projektu, já sem dostala na stůl dispozice, se kterými jsem měla pracovat a
to, že není kuchyň, věděli všichni. Nejsem tvůrce myšlenky, že kuchyň je tam, kde je. Máme nově druhý stupeň.
To sebou nese další náklady, na které jsme nebyli zvyklí a nebyli jsme na ně připraveni. A hřiště, které jste
zmínil, určitě bude třeba.
Irena Babicová
(starostka) - V roce 2006 se rekonstruovala nová kuchyň. Stála nemalé peníze a byla rekonstruovaná velkoryse.
Do této kuchyně se od roku 2006 neinvestovalo skoro nic. Možná snad nějaké kuchyňské vybavení. Obnova
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technologii není na škodu. Nejsou dostačující šatny, prostory na maso, přípravu těsta. Co se týče školy – v ZŠ
byla vždy výdejna. Proč bychom dělali novou kuchyň v ZŠ, když jsme měli pěknou kuchyň v MŠ. Prosím paní
Garovou ať nám situaci přiblíží.
Renáta Garová
(vedoucí školní jídelny) – Popsala situaci v kuchyni a to, v čem spočívají nedostatky stávající kuchyně proti
nárokům na množství vařených jídel.
Mgr. Renáta Válková
(ředitelka ZŠ) – Paní ředitelky poznamenala, že neustále narůstá počet strávníků. Krom dětí v ZŠ a MŠ se jedná
také o cizí strávníky, důchodce, dětskou skupinu. Dále také upozornila na opakované opravy vzduchotechniky,
které komplikují chod kuchyně. Také vyjádřila obavu, že pokud se kuchyň nerozšíří, nebude možné uspokojit MŠ
v Kunčičkách, pro kterou by se muselo jídlo dovážet.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Na začátku jsem se ptal, proč nemáme ve škole kuchyni. Bylo mi řečeno, že je vybavená kuchyně
v MŠ. A teď je třeba ji opravovat.
Mgr. Renáta Válková
(ředitelka ZŠ) – Od září plánujeme vařit některé z potravin přímo v ZŠ. Je to možné. Zaměstnanci budou
proškoleni.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Škola si zabrala prostory, které byly původně zamýšleny pro knihovnu a infocentrum. Nešlo by
v těchto prostorech rozšířit kuchyň?
Mgr. Renáta Válková
(ředitelka ZŠ) – To není možné. Přišli bychom tímto o jednu třídu. Každý rok je při vítání občánků vítáno cca 50
dětí. To jsou paralelně 2 třídy. Už teď učíme ve více třídách, než jsme předpokládali.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Chci se přidat k tomu, co říkala paní starostka. Myslím si, že 14 let je dost dlouhá doba na to, aby se
kuchyň renovovala.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Rád bych doplnil, že v projektu nebyla kuchyň proto, že v té době byla kapacita kuchyně dostatečná.
A nová kuchyň by byla z pohledu dotace neuznatelným nákladem. A to co budeme teď investovat do opravy je
pořád menší částka, než bychom pořídili kuchyň novou.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Dotaz k dotaci 2,5 mil na biodiverzitu – kdy podáme žádost o dotaci?
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Plánuje se realizace v roce 2021.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Měli bychom požádat, aby nám už pozemek vrátili, aby tam už nezaseli.
Irena Babicová
(starostka) – Paní Hrčková se nás na konci roku vždy ptá, před tím než zasejí.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Navrhuji požádat o předání na konci roku.
Richard Bayer
(člen ZO) – Ohledně MŠ a nepřijatých dětí tady byla petice. Někteří zastupitelé byli osloveni maminkami. V MŠ
je nedostatečná kapacita. Ty děti mají 2 a více let, jak je možné, že jsme překvapení a nejsme připravení. Víme,
že lidi se tady přistěhovávají.
Mgr. Renáta Válková
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(ředitelka ZŠ) – Paní ředitelka souhlasí s tím, že nárůst zájmu o umístění do MŠ se předpokládal, ale bohužel
z důvodu rozbíhání ZŠ nebyl prostor tuto situaci řešit.
Hlasování o návrhu usnesení č. 8:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2020 v příjmové i výdajové části s navýšením o 1 146 454,- Kč dle
předloženého materiálu č. 1.

Ad 9)

Plán financování obnovy kanalizace
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 9 zápisu):

Rozprava:
Richard Bayer
(člen ZO) – Byla slíbená mimořádná schůze ke kanalizaci. Nezapomnělo se na to?
Irena Babicová
(starostka) – Určitě se nezapomnělo.
Hlasování o návrhu usnesení č. 9.1:

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 návrhu usnesení č. 9.2:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška projednalo
v souladu s ust. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, vypracovaný Plán financování obnovy
kanalizace (PFO). Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Baška.
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
vypracovaný Plán financování obnovy kanalizace v souladu s ust. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 10) Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy za rok 2019
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 10 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 10:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2019, dle přílohy č. 1 – 2 předloženého materiálu.
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Ad 11) Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 11 zápisu):
Rozprava:
Jiří Sýkora
(člen ZO) – Pouze upozorňuji na chybu v textu ve čl. 6 odst. 2 písm j.„nesmí míst“, prosím opravit na „nesmí
mít“.
Irena Babicová
(starostka) – Také upozorňuji na chybu v úvodním ustanovení. Prosím opravit ze „30. 8.“ na „31.8.“
Hlasování o návrhu usnesení č. 11.1:

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 návrhu usnesení č. 11.2:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
nové znění zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška vydává
nové znění zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

Ad 12) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o zřízení Obecní policie Baška
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 12 zápisu):
Pan místostarosta seznámil přítomné se záměrem zřídit Obecní policii Baška. Přednesl informace týkající se
rozpočtu na jednoho strážníka na měsíc a rok a také náklady na strážníka v prvním roce. Porovnal tyto náklady
a platby Městské policii F-M, se kterou mám v současné době uzavřenou smlouvu. Zároveň upozornil na
omezenou kapacitu strážníků Městské policie F-M.
Rozprava:
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Podotknul, že v rozpočtu chybí pořizovací cena vozu a provozní náklady na služebnu.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Podotknul, že chybí náklady na zřízení služebny.
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – Požádal o upřesnění pracovní doby strážníků.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Počítáme s 8 hodinovou pracovní dobou a 2 strážníky. Jejich směny se budou překrývat,
můžeme využít noční směny. Záleží na nás jak si to nastavíme.
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – O to se mi jedná, většinou chodí ve dvojicích. Takže je možnost, aby chodili samostatně?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Ano, zákon říká, že můžou chodit samostatně. Strážník vyhodnotí sám, zda se rozhodně pro
zásah nebo si na pomoc přivolá státní policii. A v tom je taky rozdíl, jestli zavolá Policii ČR obecní strážník
nebo obyčejný občan.
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Tomáš Roland
(člen ZO) – Ani nemusí mít zbrojní pas.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Vybavení kanceláře bude nutné, jsou to další 2 úředníci. Kde budou mít služebnu?
Irena Babicová
(starostka) – V bývalé budově Poháry Bauer.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Čeká nás finančně náročně období. Je to otázka, jestli to obec utáhne. Spousta obcí tuto možnost
zvažovala a ustoupila od toho z důvodu vysoké finanční náročnosti.
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – V obci je spousta kulturních akcí. Je třeba řešit hluk, dopravu, parkování.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Obecní policie nemůže měřit rychlost.
Tomáš Roland
(člen ZO) – Může měřit, ale nemůže pokutovat.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Se zavedením Obecní policie souhlasím. Takový projekt musí být ale dobře připraven. Sám jsem to
navrhoval před 6 lety. Zároveň je nutné sestavit harmonogram realizace tohoto projektu. Je zde i otázka, zda mít
přestupkovou komisi, tak aby pokuty šly do našeho rozpočtu a ne do rozpočtu města. Navrhuji hlasovat o
protinávrhu.
Irena Babicová
(starostka) – Jsem překvapená. V rozpočtu je na Obecní policii částka vyčleněná a rozpočet je schválený.
Nemám problém ještě projekt dopracovat. Ale vydání OZV je důležité, abychom se mohli odpíchnout.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Chytání zlodějů k činnosti obecní policie patří, ale hlavně si od toho slibuji, že vznikne nějaká
prevence. Pokud strážník do obce dojíždí na 3 hodiny, tak to je nedostatečné.
Ing. Josef Žák
(člen ZO) – Za obecní služby se přimlouvám za zřízení obecní policie. Často řešíme situace, které by měla řešit
policie a to bez jakýchkoliv pravomocí a kompetencí.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Víme, že obecní policii potřebujeme. Vadí mi, že nemáme jasnou finanční analýzu.
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Není možné nastartovat něco, co bude hned dokonalé.
Richard Bayer
(člen ZO) – Se zřízením obecní policie nesouhlasím. Rychlost se dá přece měřit radarem. Radar je jednorázový
náklad, který bude fungovat. Zase to jsou další úředníci. Už teď je úředníků dost.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Mám strach, že je málo uvidíme venku. Budou muset pořád něco vypisovat.
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Ano, myslím si, že 2 strážníci jsou málo. Do budoucna jich budeme určitě potřebovat více.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Navrhuji hlasovat o protinávrhu v tomto znění:
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Zastupitelstvo obce Baška ukládá
vedení obce připravit finanční analýzu záměru: „Zřízení Obecní policie v obci Baška“ a současně ukládá
vypracovat realizační harmonogram pro tento záměr.
Hlasování o protinávrhu usnesení č. 12:

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

Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška
vydává na základě ust. § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o zřízení Obecní policie Baška.
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ad 13) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Moravskoslezský kraj
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 13 zápisu):
Paní starostka sdělila nové skutečnosti, týkající se nové vodovodní přípojky sběrného dvora. Řeší se jiný návrh
trasy. Jedná se s RenoFarmou. Momentálně je navrhovaná smlouva bezpředmětná.
Rozprava: bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška projednalo
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. FM/43/d/2019/Sk mezi Obcí Baška a
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen Správa silnic Moravskoslezského
kraje, středisko Frýdek-Místek, se sídlem Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek a Obcí Baška.
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. FM/43/d/2019/Sk mezi Obcí Baška a
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen Správa silnic Moravskoslezského
kraje, středisko Frýdek-Místek, se sídlem Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
O těchto navržených usneseních nebylo hlasováno. Zastupitelům byla podaná informace o změně trasy připojení.

Ad 14) Darovací smlouvy mezi Obcí Baška a Moravskoslezským krajem
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 14 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 14.1:

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

Hlasování o návrhu usnesení č. 14.2:
Hlasování o návrhu usnesení č. 14.3:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy č. FM/12/j/2020/Ch mezi Obcí Baška a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul.
28. října 117, 702 18 Ostrava jejímž předmětem je darování části obecního pozemku p.č. 2024 v k.ú. Baška,
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která byla odměřena geometrickým plánem č. 1334-2/2020 a označena jako p.č. 2024/2 o výměře 56 m2, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy č. FM/13/j/2020/Ch mezi Obcí Baška a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul.
28 října 117, 702 18 Ostrava jejímž předmětem je darování částí pozemků Moravskoslezského kraje p.č. 2027/1
a p.č. 2030 oba v k.ú. Baška, které byly odměřeny geometrickým plánem č. 1334-2/2020 a označeny jako p.č.
2027/11 o výměře 12 m2, p.č. 2027/12 o výměře 3 m2, p.č. 2027/13 o výměře 1 m2, p.č. 2027/14 o výměře 99
m2; a dále p.č. 2027/1 díl „b“ o výměře 41 m2 a p.č 2030 díl „a“ o výměře 122 m2, které budou sloučeny do nově
vzniklé parcely č. 2030/2 o výměře 163 m2, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy č. FM/19/j/2020/Ch mezi Obcí Baška a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul.
28. října 117, 702 18 Ostrava jejímž předmětem je darování stavby autobusového zálivu u silnice č. III/48425,
umístěného na části pozemku parcela č. 2024, která byla odměřena geometrickým plánem č. 1334-2/2020 a
označena jako p.č. 2024/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Baška, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Ad 15) Záměr směny částí pozemku p.č. 335/4 za části pozemku p.č. 335/1 oba v k.ú. Baška
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 15 zápisu):
Rozprava:
Irena Babicová
(starostka) – Navrhuji doplnit navržené usnesení o určení vlastnictví pozemků. Navrhuji hlasovat o
pozměňujícím návrhu usnesení ve znění:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o vyhlášení záměru směny částí pozemku p.č. 335/4 ve vlastnictví obce Baška za části pozemku p.č. 335/1 ve
vlastnictví pana Ing. Stejskalíka, vše v k.ú. Baška, které byly odměřeny geometrickým plánem č. 1334-2/2020 a
označeny jako p.č. 335/4 o výměře 19 m2 druh pozemku ostatní plocha, p.č 335/6 o výměře 1 m2 druh pozemku
ostatní plocha a dále p.č. 335/5 o výměře 4 m2 druh pozemku ostatní plocha a p.č. 335/7 o výměře 3 m2 druh
pozemku ostatní plocha, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Hlasování o protinávrhu usnesení paní starostky č. 15:

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

Původně navržené usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o vyhlášení záměru směny částí pozemku p.č. 335/4 za části pozemku p.č. 335/1 oba v k.ú. Baška, které byly
odměřeny geometrickým plánem č. 1334-2/2020 a označeny jako p.č. 335/4 o výměře 19 m2 druh pozemku
ostatní plocha, p.č 335/6 o výměře 1 m2 druh pozemku ostatní plocha, p.č. 335/5 o výměře 4 m2 druh pozemku
ostatní plocha a p.č. 335/7 o výměře 3 m2 druh pozemku ostatní plocha.
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ad 16) Koupě části pozemku p.č. 288 v k.ú. Baška
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 16 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 16.1:

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 návrhu usnesení č. 16.2:
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s nabytím části pozemku p.č. 288 v k.ú. Baška, která byla odměřena geometrickým plánem č. 1334-2/2020 a
označena jako p.č. 288/2 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška a Mgr. Marií Kozákovou a Ludmilou Vrublovou, obě bytem Baška
195, 739 01 Baška, jejímž předmětem bude koupě části pozemku p.č. 288 v k.ú. Baška, která byla odměřena
geometrickým plánem č. 1334-2/2020 a označena jako p.č. 288/2 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha
do vlastnictví obce Baška za cenu stanovenou dohodou ve výši 300,-Kč/m2, celkem 2.400,-Kč, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

Ad 17) Koupě pozemku p.č. 768 a p.č. 781 oba v k.ú. Kunčičky u Bašky
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 17 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 17.1:

14 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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 návrhu usnesení č. 17.2:
Hlasování o návrhu usnesení č. 17.3:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s nabytím pozemku p.č. 768, ostatní plocha, o výměře 75 m2 a pozemku p.č. 781, ostatní plocha o výměře 299
m 2, oba pozemky k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupních smluv mezi Obcí Baška a paní Píchovou Janou, bytem Baška č.p. 140, panem Szalbotem
Marcelem a paní Szalbotovou Simonou, bytem Kunčičky u Bašky č.p. 269, jejímž předmětem bude koupě
pozemku p.č. 768 k.ú. Kunčičky u Bašky o výměře 75 m2, druh pozemku ostatní plocha za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ze dne 21.11.2019 ve výši 80 Kč/m2 tj. celkem 6 000,- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupních smluv mezi Obcí Baška a paní Píchovou Janou, bytem Baška č.p. 140, panem Pýchou
Ondřejem, bytem Kunčičky u Bašky č.p. 7, panem Szalbotem Marcelem a paní Szalbotovou Simonou, bytem
Kunčičky u Bašky č.p. 269, jejímž předmětem bude koupě pozemku p.č. 781 k.ú. Kunčičky u Bašky, druh
pozemku ostatní plocha, o výměře 299 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 21.11.2019 ve výši
80 Kč/m2 tj. celkem 23 920,- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Ad 18) Prodej části pozemku p.č. 1285 v k.ú. Baška
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 18 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 18.1:

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 o návrhu usnesení č. 18.2:
Pan Richard Bayer nebyl hlasování přítomen.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška
rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 1285 druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Baška, která byla odměřena
geometrickým plánem č. 1331-330/2019 a označena jako parc. č. 1285/2 ve výměře 36 m2 v k.ú. Baška
manželům Vrublovým, oba bytem Baška 418, 739 01 Baška, dle přílohy č.1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška
rozhodlo o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška a panem Ing. Lubomírem Vrublem a paní Svatavou
Vrublovou, oba bytem Baška 418, 739 01 Baška, jejímž předmětem bude prodej části pozemku p.č. 1285 druh
pozemku ostatní plocha v k.ú. Baška, která byla odměřena geometrickým plánem č. 1331-330/2019 a označena
jako parc. č. 1285/2 ve výměře 36 m2 v k.ú. Baška za cenu stanovenou dohodou ve výši 100,-Kč/m2, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu.

Ad 19) Směna pozemku p.č. 1210/35, p.č. 1210/40, p.č. 1286/65 za pozemek 1212/20 vše v k.ú. Kunčičky u
Bašky
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 19 zápisu):
Rozprava:
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Ptá se, v jakém stavu jsou výkupy ostatních pozemků pod touto komunikací.
Irena Babicová
(starostka) – Tyto výkupy zatím neřešíme.
Hlasování o návrhu usnesení č. 19.1:

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 návrhu usnesení č. 19.2:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška
rozhodlo o směně pozemku p.č. 1210/35 ve výměře 245 m 2, p.č. 1210/40 ve výměře 108 m2, p.č. 1286/65 ve
výměře 226 m2, vše druh pozemku orná půda za pozemek p.č. 1212/20 ve výměře 234 m2, druh pozemku ostatní
plocha vše v k.ú. Kunčičky u Bašky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška
rozhodlo o uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Baška a panem Martinem Carbolem, bytem Kunčičky u Bašky
80, 739 01 Baška, jejímž předmětem bude směna pozemku p.č. 1210/35 ve výměře 245 m2, p.č. 1210/40 ve
výměře 108 m2, p.č. 1286/65 ve výměře 226 m2, vše druh pozemku orná půda za pozemek p.č. 1212/20 ve
výměře 234 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v k.ú. Kunčičky u Bašky, přičemž směna se uskutečňuje
s doplatkem ve prospěch Obce Baška, a to ve výši 42,-Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Ad 20) Směna části pozemku p.č. 230/1 a pozemku p.č. 231/2 za část pozemku p.č. 231/1 a koupě
pozemku p.č. 230/3, p.č. 352/3 a p.č. 352/5 vše v k.ú. Kunčičky u Bašky
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 20 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 20.1:

14 pro, 0 proti, 0 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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 návrhu usnesení č. 20.2:
Hlasování o návrhu usnesení č. 20.3:

11

15. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření smlouvy o zániku věcného břemene mezi Obcí Baška a Ing. Pavlem Halfarem a Ing. Yvonou
Halfarovou, oba bytem Kunčičky u Bašky 327, 739 01 Baška, jejímž předmětem bude zrušení věcného břemene
zřízeného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 29.11.2004, s rozvazovací podmínkou,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Baška a Ing. Yvonou Halfarovou, bytem Kunčičky u Bašky 327, 739 01
Baška, jejímž předmětem bude směna části pozemku p.č. 230/1 a pozemku p.č. 231/2 za část pozemku p.č. 231/1
vše v k.ú. Kunčičky u Bašky, které byly odměřeny geometrickým plánem č. 1184-79/2019 a označeny jako
pozemek p.č. 230/11 druh pozemku ostatní plocha o výměře 569 m2, pozemek p.č. 231/5 druh pozemku orná
půda o výměře 310 m2 a pozemek p.č. 231/6 druh pozemku orná půda o výměře 488 m2 vše v k.ú. Kunčičky u
Bašky, přičemž cena směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým posudkem a rozdíl v hodnotách
pozemků 85.269,- Kč, uhradí paní Ing. Yvona Halfarová na účet obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška a Ing. Yvonou Halfarovou, bytem Kunčičky u Bašky 327, 739 01
Baška, jejímž předmětem bude koupě pozemku p.č. 230/3 o výměře 978 m2 druh pozemku ostatní plocha v k.ú.
Kunčičky u Bašky, za cenu stanovenou dohodou, a to 600,-/m2, tj. celkem 586.800,-Kč; a dále koupě pozemku
p.č. 352/3 o výměře 2689 m2 druh pozemku lesní pozemek a p.č. 352/5 o výměře 2962 m2 druh pozemku lesní
pozemek, oba v k.ú. Kunčičky u Bašky, za cenu stanovenou dohodou, a to 30,-/m2 tj. celkem 169.530,-Kč.

Ad 21) Záměr prodeje skladové montované haly nacházející se na pozemku p.č. 295 k.ú. Baška
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 21 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 21:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr prodeje skladové montované haly nacházející se na pozemku p.č. 292 k.ú. Baška.

Ad 22) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2020 – zrušení usnesení
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 22 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 22.1:

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 návrhu usnesení č. 22.2:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška ruší
usnesení č. 7.3.3/12/2019 ve znění:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Baška pro rok 2020 panu Carbolovi Františkovi, trvale bytem:
Kunčičky u Bašky 18, 739 01 Baška pro potřeby Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, místní
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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.
Zastupitelstvo obce Baška ruší
část usnesení č. 7.5/12/2019 ve znění:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2020 z rozpočtu obce Baška pro rok
2020 mezi obcí Baška a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.

Ad 23) Diskuze
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Ptá se, jak se dořešila situace ohledně cedulek umístěných na okraji lesa „majitel lesa je majitel
střelné zbraně“.
Bc. Karla Bernátková
(vedoucí Odboru organizačního a správního) – Informovala, že pan Pavelek, majitel pozemku, na němž byly
cedulky umístěny, byl vyzván k vyjádření. Dle komunikace s panem Pavelkem se předpokládá, že on sám tam
cedulky neumístil. Jedná se o odstranění.
Paní Uličná
(občanka Bašky) – Ptá se, zda se ve studii dopravní situace na Lísku počítá s vybudováním nové komunikace.
Irena Babicová
(starostka) – Ano, s tím se počítá. Studie nám stanoví návrhy řešení celé situace, zda komunikaci zjednosměrnit
apod.
Paní Uličná
(občanka Bašky) – Ptá se, zda budou v jejich ulici umístěny retardéry.
Irena Babicová
(starostka) – Momentálně jsme zadávali řešení situace kolem školky. Je pravda, že o vaší lokalitě jsme zatím
nejednali.
Bc. Karla Bernátková
(vedoucí Odboru organizačního a správního) – Zda je umístění retardérů přípustné, musí schválit Policie ČR a
Magistrát města Frýdku-Místku.
Paní Uličná
(občanka Bašky) – Navrhuji umístění kamery v naší ulici, aby mohla být zhodnocena dopravní situace.

Ad 24) Usnesení a závěr
Předsedající předává slovo zpravodaji panu Ing. Kolkovi, 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.

Irena Babicová
starostka obce Baška
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15. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavel Eliáš

…………………………….

Richard Bayer

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven:
Zapsal:

19:15 hodin
17.06.2020
Bc. Lenka Chromiáková
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