20. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Baška dne 6. 5. 2021 v sále Kulturního domu v Bašce,
od 17.00 hodin
Přítomni:

14 členů zastupitelstva
občanů
účast celkem

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení a schválení návrhu programu
Volba zpravodaje
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Smlouva o revolvingovém úvěru č. 0431554419/LCD
Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2021
Směrnice č. 2/2021 – Organizační řád Obecní policie Baška, Pověření strážníka úkoly při řízení Obecní
policie Baška
Směna pozemků s Povodí Odry, s.p.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/1/i/2021/Ch – darování části pozemku p.č. 2027/1
k.ú. Baška v rámci stavby „Obec Baška, autobusová zastávka u hřbitova“
Koupě pozemku p.č. 960/2 v k.ú. Baška
Budoucí koupě částí pozemků p.č. 1589 a p.č. 1590 v k.ú. Baška
Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Kunčičky u Bašky - p.č. 362/1, p.č. 367/2, p.č. 367/4, p.č. 352/18
Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Kunčičky u Bašky - p.č. 927/1, p.č. 970, p.č. 1293
Žádost o prodej pozemku nebo částí pozemků sousedící s pozemkem p.č. 847 v k.ú. Baška
Informace o výsledku jednání o koupi pozemků od manželů Skokanových v k.ú. Kunčičky u Bašky
Dohoda o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek – žádost paní
Zamarské
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška, žadatel: Český svaz včelařů, z.s.
na vybavení klubovny
Diskuze
Usnesení a závěr

Ad 1) Zahájení a schválení návrhu programu
Zasedání zahájila starostka Irena Babicová. 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 14 členů zastupitelstva. Zasedání je schopno platně
jednat a usnášet. Ze zasedání se omluvil pan Ing. König. Paní starostka se dotázala ověřovatelů z minulého
zasedání pana Břežka a pana Blahuta, 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:
Irena Babicová
(starostka) – Navrhuji rozšířit program o bod „Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti - Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupena
primátorem Petrem Korčem“, který bude zařazen jako bod č. 7.
Hlasování o rozšíření programu usnesení č. 1.1:
Hlasování o přesunutí bodů programu usnesení č. 1.2:
Hlasování o celém programu, návrh usnesení č. 1.3:
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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)

20. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s rozšířením programu o bod „Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupena primátorem
Petrem Korčem“, který bude zařazen jako bod č. 7.
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí,
aby byl bod č. 6 přesunut v programu jako bod č. 4.
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 20. zasedání Zastupitelstva obce Baška.

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) - Navrhuji zpravodajem tohoto zasedání pana Michala Válka.
Hlasování o návrhu usnesení č. 2:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 20. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Michala Válka.

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) – Navrhuji ověřovatelem pana Ing. Kolka a pana Ludvíka.
Hlasování o návrhu usnesení č. 3:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Ing. Radovana Kolka a pana Aleše Ludvíka.

Ad 4)

Směrnice č. 2/2021 – Organizační řád Obecní policie Baška, Pověření strážníka úkoly při řízení
Obecní policie Baška
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 6 zápisu):

Pan místostarosta předal slovo strážníkovi Bělíkovi, ten představil práci obecních strážníků.
Mgr. Bc. Libor Bělík
(strážník obecní policie) - Obecní policie vznikla vyhláškou. Začali jsme pracovat až k 1.5.2021. Cyklus je
složitý, školení trvá 2,5 měsíce. Oba jsme sloužili u policie ČR na přestupkové agendě. MV povoluje výjimku
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kurz týdenní. Dne 28. dubna 2021 jsme oba vykonali zkoušky a dne 1.5.2021 jsme zahájili činnost policie
v Bašce. Zatím ještě nemáme aktivovány všechny systémy. Chvíli trvá, než to všechno proběhne. Už jsme stihli
řešit pokousání psem. V rámci šetření jsme zjistili psa, který útočil. V případě, že bychom psa nezjistili, hrozilo
poškozené očkování. V Bašce máme bezdomovce, který krade potraviny v obchodě. Dále jsme řešili nalezené
doklady. Připravujeme aktualizaci obecně závazných vyhlášek, zejména o volně pobíhajících psech.
Momentálně připravujeme aktualizaci ve spolupráci s městem F-M, tak abychom mohli majitelům volně
pobíhajících psů dávat pokuty, a vybrané peníze šly do naší pokladny.
Rozprava:
PhDr. Petr Saforek
(občan Hodoňovic) – Proč není označena služebna OP? Proč jsme neměli organizační řád doteď? Jaká se dnes
stala mimořádná událost, že jste museli vyjet? Jak to, že jste nastoupil a neznáte vyhlášky?
Mgr. Bc. Libor Bělík
(strážník obecní policie) – OP pokud je zřízena, je řízena paní starostkou. Ta řídila činnost doteď. Co se týče
vyhlášek, řekl jsem, že k nim mám výhrady a budu připravovat návrhy změn. Mimořádnou událostí bylo, hlášení
vyloupení garáže.
PhDr. Petr Saforek
(občan Hodoňovic) – Proč bude pověřený strážník?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Zákon o OP určuje, že i když jsou pouze dva strážníci, může být jeden z nich pověřen.
Vzhledem k tomu, že byla vyhláška schvalována v ZO, připravili jsme i tento bod do ZO.
René Kaniok
(občan Hodoňovic) – Pana Bělíka znám osobně, je to zkušený policista. Rád bych se zeptal, zda budeme mít
přestupkovou komisi?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Situace má svůj vývoj. Přestupky budeme vyhodnocovat a zjišťovat, jaké přestupky jsou
nejčastější. Pak si vyhodnotíme, jaké prostředky by mohly být vybrány skrze přestupky. Po třech dnech činnosti
OP nedokážeme stanovit, k jakým přestupkům dochází nejčastěji.
Pavla Šmídová
(občanka Hodoňovic) – Budou strážníci OP měřit rychlost?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – K měření rychlosti musejí být strážníci technicky vybaveni. Je to velká investice cca 350 tis.
Kč. Je nutné, aby o tom rozhodlo ZO a pak dopravní inspektorát. Vytipujeme si místa, kde k měření může
docházet.
Michal Válek
(člen ZO) – Jsem pro, aby byla zřízena přestupková komise. Teď jdou peníze do města.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – V případě, že pokutu zaplatí na místě, jsou peníze naše.
Michal Válek
(člen ZO) – Očekávám, že zřízení komise bude navazovat.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Ano, můžeme o tom jednat na schůzích ZO.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – V době, kdy by se měly peníze šetřit, jsme si vymysleli OP. Mají pracovní dobu od 7.00 do 15.00
hod. Do 3 hodin odpoledne není v Hodoňovicích nikdo. Potřebujeme jejich službu odpoledne a večer.
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Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Na pracovní schůzce jsme se o tom bavili, že je projekt OP na začátku. Pracovní doba bude postupně
upravována podle potřeby.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Když už nás to stojí tolik peněz, tak by to mělo pro občany fungovat. A ne, že po 15 hodině budeme
volat státní policii. Startujme pořádně. Proč to takto není nastaveno od počátku.
Ing. Josef Žák
(člen ZO) – Je třeba zřídit přístupy do systému. Všechno začne postupně fungovat.
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Jsme na začátku, všechno bude fungovat.
PhDr. Petr Saforek
(občan Hodoňovic) – Toto všechno jsme projednávali touto dobou před rokem. Pan Ludvík má pravdu. Proč to
není lépe připravené?
René Kaniok
(občan Hodoňovic) – Máme dostatečně vytipované problémy obce? Pan Ludvík má pravdu. Sepišme to
operativně, co je třeba nastavit. Nejdříve bychom měli řešit nejožehavější problémy. Pracovní doba by měla být
nastavena od počátku.
Pavla Šmídová
(občanka Hodoňovic) - Můžou být strážníci OP představeni dětem?
Irena Babicová
(starostka) – Ano, postupně budou představování i dětem.
Hlasování o návrhu usnesení č. 4.1:

10 pro, 0 proti, 4 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
11 pro, 0 proti, 3 zdržel - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení č. 4.2:
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
Směrnici č. 2/2021 – Organizační řád Obecní policie Baška.

Zastupitelstvo obce Baška pověřuje
strážníka Mgr. Bc. Libora Bělíka plněním úkolů při řízení Obecní policie Baška vymezených v článku 3.2
Směrnice č. 2/2021 – Organizační řád obecní policie Baška.

Ad 5)

Smlouva o úvěru č. 0431554419/LCD
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 5 zápisu):

Rozprava:
PhDr. Petr Saforek
(občan Hodoňovic) – Říkal jste, že je úvěr i na projekty?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Úvěr je hlavně na projekty.
PhDr. Petr Saforek
(občan Hodoňovic) – Na jaké projekty?
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Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Jsou to projekty ze střednědobého plánu, ne všechny projekty mají vyhlášeny dotační tituly.
Každý měsíc se objevují nové dotační výzvy, na investičních poradách toto revidujeme. Může se stát, že některé
projekty se nezrealizují. Krytí z úvěru máme až do konce roku 2022.
Hlasování o návrhu usnesení č. 5.1:

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. 5.2:
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o přijetí úvěru ve výši 14.000.000,- Kč pro Obec Baška.

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření smlouvy o úvěru č. 0431554419/LCD ve výši 14.000.000,- Kč pro Obec Baška sepsanou mezi Obcí
Baška a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

Ad 6)

Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2021
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 5 zápisu):

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

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2021 v příjmové i výdajové části s navýšením o 1 181 750,- Kč dle
předloženého materiálu č. 1.

Ad 7)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti - Statutární město
Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupena primátorem Petrem
Korčem
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 7 zápisu):

Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 7.1:

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. 7.2:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška projednalo
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti uzavřenou mezi smluvními stranami
Statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek a Obcí Baška.
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti uzavřenou mezi smluvními
stranami Statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek a Obcí Baška a
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Ad 8)

Směna pozemků s Povodí Odry, s.p.
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 8 zápisu):

Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 8:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr směnit pozemky ve vlastnictví obce:
 parc. č. 1294/78 ve výměře 34 m2, vodní plocha, k.ú. Kunčičky u Bašky,
 parc. č. 1936/2 ve výměře 68 m2, ostatní plocha, k.ú. Baška,
za části pozemků ve vlastnictví Povodí Odry, státní podnik:
 parc. č. 376/7 ve výměře cca 15 m2, lesní pozemek, k.ú. Kunčičky u Bašky,
 parc. č. 378/1 ve výměře cca 81 m2, ostatní plocha, k.ú. Kunčičky u Bašky,
přičemž části pozemků budou odměřeny geometrickým plánem, dle zaměření viz. příloha č. 2 předloženého
materiálu.
Ad 9)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/1/i/2021/Ch – darování části pozemku p.č.
2027/1 k.ú. Baška v rámci stavby „Obec Baška, autobusová zastávka u hřbitova“
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 9 zápisu):

Rozprava:
Libuše Uličná
(občanka Bašky) – S kolika parkovacími místy se počítá?
Irena Babicová
(starostka) – Nevím kolik míst přesně, bude to přes celý pozemek pana Velkého. Zatím máme předběžnou studii.
Hlasování o návrhu usnesení č. 9:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/1/i/2021/Ch mezi Obcí Baška a
Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupeným Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko
Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, IČO 00095711, jejímž předmětem bude darování části
pozemku p.č. 2027/1 v k.ú. Baška, na kterém bude umístěna stavba podél silnice č. III/48425 v rámci stavby
„Obec Baška, autobusová zastávka u hřbitova“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 10) Koupě pozemku p.č. 960/2 v k.ú. Baška
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 10 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 10.1:

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. 10.2:
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s nabytím a převodem pozemku p.č. 960/2 druh pozemku ostatní plocha o výměře 66 m 2 v k.ú. Baška
do vlastnictví obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi obcí Baška a statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00296643, DIČ: 00296643, zastoupeným primátorem Petrem Korčem,
jejímž předmětem bude koupě pozemku p.č. 960/2 druh pozemku ostatní plocha o výměře 66 m2 v k.ú. Baška za
cenu 1.980 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 11) Budoucí koupě části pozemků p.č. 1589 a p.č. 1590 v k.ú. Baška
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 11 zápisu):
Rozprava:
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Je to stěžejní bod celé akce. Řešíme poslední odkup ve výši cca 20 tisíc Kč z celkových nákladů cca
500 tisíc Kč.
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 souhlasí
vzhledem k důležitosti odkupu výše uvedených pozemků pro stavbu veřejného zájmu – chodníku, který bude
zastavěnou část Malé Bašky bezpečně spojovat s autobusovou zastávkou
s nabytím části pozemku
 p.č. 1589 druh pozemku zahrada,
 p.č. 1590 druh pozemku vodní plocha
oba v k.ú. Baška, které budou předmětem koupě dle budoucí kupní smlouvy, přičemž části pozemků budou
odměřeny geometrickým plánem po dokončení investiční akce „Chodník Malá Baška“, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi obcí Baška a paní Ludmilou Chýlkovou, bytem Hlavní 1376, Frýdlant,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, jejímž předmětem bude budoucí koupě části pozemku
 p.č. 1589 druh pozemku zahrada,
 p.č. 1590 druh pozemku vodní plocha
oba v k.ú. Baška, přičemž části pozemků budou odměřeny geometrickým plánem po dokončení investiční akce
„Chodník Malá Baška“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
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Ad 12) Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Kunčičky u Bašky – p. č. 362/1, p.č. 367/2, p.č. 367/4, p.č.
352/18
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 12 zápisu):
Rozprava:
René Kaniok
(občan Hodoňovic) – Po které straně půjde cyklostezka?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Zatím se bavíme o první etapě, která končí u lávky u nádraží. Zatím vedeme jednání, po které
straně cyklostezka povede dál.
PhDr. Petr Saforek
(občan Hodoňovic) – K čemu obec Baška potřebuje cyklostezku? Co to Bašce přinese? Co z toho budeme mít?
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Představte si, jak je cyklostezka dlouhá. Vede až do Ostravy. Jen 3 km v Bašce nejsou hotové.
Provoz aut je náročný, cyklostezka odlehčí od cyklistů motoristům. Cyklostezka už měla dávno být, potřebujeme
cyklisty z cest dostat na cyklostezku. Bude to bezpečné pro lidi. Úřady nám zatím hází klacky pod nohy.
PhDr. Petr Saforek
(občan Hodoňovic) – Ale co to přinese Bašce?
David Blahut
(člen ZO) – Máme hodně našich občanů, kteří cyklostezku budou využívat. Po cyklostezce nebudou projíždět jen
cizí lidé.
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – Občanům to přinese bezpečné spojení do školy, do zaměstnání. Současná cesta po hlavní je
nebezpečná.
Roland Tomáš
(člen ZO) – Já sám jsem jako cyklista skončil na předním skle auta. Naštěstí jsme jeli oba pomalu. Jízda cyklistů
po hlavní silnici je nebezpečná.
Hlasování o návrhu usnesení č. 12:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o vyhlášení záměru prodeje části pozemku
 parc. č. 362/1 druh pozemku orná půda,
 parc. č. 367/2 druh pozemku orná půda,
 parc. č. 367/4 druh pozemku orná půda,
 parc. č. 352/18 druh pozemku lesní pozemek,
v k.ú. Kunčičky u Bašky, přičemž tyto části budou odměřeny geometrickým plánem, dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu.
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Ad 13) Záměr prodeje částí pozemků p.č. 927/1, p.č. 970 a p.č. 1293 vše k.ú. Kunčičky u Bašky
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 13 zápisu):
Rozprava:
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Máme zkušenosti s ŘSD a jejich cenami. Neuvažovali bychom raději o směně? Nepotřebujeme
nějaký pozemek někde v křižovatce?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – To je správná připomínka, prověříme to.
Hlasování o návrhu usnesení č. 13:

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

V průběhu projednávání bodu č. 13 opustil David Blahut zasedání. Od bodu č. 13 se hlasování neúčastnil.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr prodeje části pozemku:
 p.č. 927/1 druh pozemku ostatní plocha, která byla odměřena geometrickým plánem č. 1207-210/2020 a
označena jako parc. č. 927/3 o výměře 22 m2,
 p.č. 970 druh pozemku ostatní plocha, která byla odměřena geometrickým plánem č. 1207-210/2020 a
označena jako parc. č. 970/6 o výměře 104 m2,
 p.č. 1293 druh pozemku ostatní plocha, která byla odměřena geometrickým plánem č. 1207-210/2020 a
označena jako parc. č. 1293/1 o výměře 179 m2,
vše v k.ú. Kunčičky u Bašky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 14) Žádost o prodej pozemku nebo částí pozemků sousedících s pozemkem p.č. 847 v k.ú. Baška
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 14 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 14.1:

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. 14.2:
David nebyl přítomen hlasování.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
nevyhlásit záměr prodeje pozemku parc. č. 845 v k.ú. Baška.

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
nevyhlásit záměr prodeje části pozemku parc. č. 840 a části pozemku parc. č. 948, vše v k.ú. Baška.
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Ad 15) Informace o výsledku jednání o koupi pozemků od manželů Skokanových v k.ú. Kunčičky
u Bašky
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 15 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 15:

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

RNDr. Martin Čajánek, PhD. se hlasování neúčastnil.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
vyjádření manželů Skokanových ze dne 14. 4. 2021 k cenové nabídce předložené dne 18. 3. 2021, dle přílohy č.
5 a 6 předloženého materiálu.

Ad 16) Dohoda o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí
Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28
Října 2155, IČ: 68158025
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 16 zápisu):
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení č. 16.1:

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. 16.2:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 42.000,- Kč, na úhradu pobytu paní Marty Kocychové,
bytem Kunčičky u Bašky 224, 739 01 Baška v Domově pro seniory Frýdek-Místek, přičemž 32.000,- tvoří
spoluúčast paní Marty Kocychové a 10 000,-Kč finanční spoluúčast obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dohody o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková
organizace se sídlem 28. října 2155, IČ: 68158025 na rok 2021, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.

Ad 17) Poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Český svaz včelařů, z.s., Základní organizace Baša
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 17 zápisu):
Rozprava:
Bc. Martin Carbol
(včelař) – Včelařský kroužek působí v Bašce od roku 2017. Scházeli jsme se u nás doma. Teď už máme
klubovnu, kterou jsme si vybudovali. Rádi bychom ji vybavili kuchyňkou. Běžně se s dětma scházíme venku.
Kromě včelařství se staráme o zvířata, kozy, ovce, kuřata. Vybavení klubovny by nás zase posunulo kus vpřed.
Máme 12 dětí.
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Jako předseda Komise školství, sportu a aktivit pro mládež se pro mládež komunikuji se všemi
vedoucími kroužků. Konkrétně pan Carbol vede kroužek moc pěkně. Mají klubovou chatku, která souží opravdu
bašťanským dětem.
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Hlasování o návrhu usnesení č. 17.1:

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. 17.2:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu obce Baška organizaci 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 – vybavení klubovny, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 33/2021 mezi obcí Baška
a organizací Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 80, 739 01
Baška, IČ 63026201, zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem na financování projektu „Včelařský
kroužek mládeže – vybavení klubovny“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Ad 18) Diskuze
Libuše Uličná
(občanka Bašky) – Kdy se začnou montovat retardéry na komunikaci pod dřevěným kopcem?
Bc. Karla Bernátková
(vedoucí odboru organizačního a správního) – Záležitost je ve schvalovacím řízení.
Libuše Uličná
(občanka Bašky) – To už jste říkala posledně.
Bc. Karla Bernátková
(vedoucí odboru organizačního a správního) – Magistrát nám 4x vracel žádost k doplnění.
Ilona Bozděchová se ptá na bariéry v lokalitě Vodotop.
Irena Babicová
(starostka) – Teď se bavíme o etapě Stonavský-nadjezd. Váš dotaz je obdobný jako pana Čajánka, prověříme to.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Rád bych připomenul, že je možné se připojit k petici proti „Bioplynce“. Je zde možné ji podepsat.
Irena Babicová
(starostka) – Záměr byl vyhlášený na stránkách kraje. Třicet dní bude vyvěšen a v té době může obec dát
vyjádření, s upozorněním na problémové oblasti. Petice je vhodná, podpoří naše nesouhlasné stanovisko.
Martin carbol
(včelař) – Co se skrývá pod slovíčkem „optimalizace“? Je to navýšení objemu?
Irena Babicová
(starostka) – Informace jsou dostupné na stránkách kraje, nehovoří se tam o navýšení. Má dojít k záměně
vstupních surovin.
Ilona Bozděchová
(občanka Hodoňovic) – Bude se jednat o mrtvé těla zvířat?
Irena Babicová
(starostka) – Toto tam není uvedeno.
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RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – V původní idei se jasně říklalo, že bioplynka se bude zásobovat rostlinným materiálem. Jestliže se
jedná o organickou záměnu, pak se jedná o úplně jiný projekt.
Irena Babicová
(starostka) – Nový materiál je syrovátka a výpalky.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – To je právě změna biologického procesu, to bude úplně jiný smrad, když se budou používat
organické zbytky.
Irena Babicová
(starostka) – Se stanoviskem nám pomáhá osoba, která tomu rozumí. Pomůže nám tam uvést důvody, proč s tím
nesouhlasíme.
PhDr. Petr Saforek
(občan Hodoňovic) – Jsem tady nejstarší. Pamatuji si, že když se schvalovala bioplynka, občané byli proti,
zastupitelé to prosazovali. Dejte si pozor na neuváženě přijatá rozhodnutí. Jednejte zodpovědně o dlouhodobých
věcech.
Ilona Bozděchová
(občanka Hodoňovic) – Kolik potřebujeme podpisů, aby byla brána petice vážně?
Irena Babicová
(starostka) – Nejméně 200 lidí.
P. Motloch
(občan Hodoňovic) – Bydlíme pod bioplynkou. Kdo má největší slovo v tom, zda se kapacita rozšíří?
Irena Babicová
(starostka) – Krajský úřad.
P. Motloch
(občan Hodoňovic) – Jak to tedy máme řešit?
Irena Babicová
(starostka) – Vaší peticí se musejí zabývat, a jejich rozhodnutí musejí být odůvodněné.
René Kaniok
(občan Hodoňovic) – Je přísný zákon na spalování biologie. Kafilerie, jsou náročné co do technologie. Bylo by
vhodné, aby se tam zakomponovala připomínka, aby bylo zakázáno spalování živočišného materiálu.
Irena Babicová
(starostka) – Informaci o možnosti podepsání petice rozešleme mobilním rozhlasem, vyhlásíme rozhlasem a
zveřejníme na webu obce.
Karel Ondruch
(občan Hodoňovic) – Na minulém ZO jsem dal nějaké podněty, můžete se mi k tomu vyjádřit písemnou formou?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Připravuje se závěrečná zpráva, je na kontrole u právníka. Dostanete písemné vyjádření během
příštího týdne.
René Kaniok
(občan Hodoňovic) – V celé části naší obce platí pravidlo pravé ruky, jsou tam nepřehledné úseky. Plánuje se
výhledově označit hlavní a vedlejší komunikace?
Irena Babicová
(starostka) – Ano, i pan Vrbica z Magistrátu F-M říkal, že pokud jde centrem nějaká hlavní cesta, pak by boční
měly být označeny.
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Bc. Karla Bernátková
(vedoucí odboru organizačního a správního) – Ke větším změnám je nutné zpracovat projektovou dokumentaci.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Jaké kroky se podnikly k příjezdové komunikaci U valu?
Irena Babicová
(starostka) – Dne 12.4. byly rozeslány dopisy vlastníkům dotčených pozemků. Někteří se již vyjádřili, někteří
zatím ne. Počkáme na odpovědi všech. Vesměs zatím lidé nesouhlasí. Připravujeme informační schůzku
s vlastníky. Informace ke zpracované územní studii najdete na webu obce.

Ad 19) Usnesení a závěr
Předsedající předává slovo zpravodaji panu Válkovi, 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.

Irena Babicová
starostka obce Baška
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radovan Kolek

…………………………….

Aleš Ludvík

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven:
Zapsal:

19:30 hodin
14. 5. 2021
Bc. Lenka Chromiáková
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