21. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 15. 06. 2017 v hostinci U Čendy od 17.00
hodin
Přítomni:

13 členů zastupitelstva
1 občan
14 účast celkem

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení návrhu programu
2. Volba zpravodaje
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
5. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1015, k.ú. Baška
6. Žádost o odkup pozemku p.č. 408, k.ú. Baška
7. Žádost o odkup pozemku p.č. 93 a p.č. 96/11, vše k.ú. Baška
8. Projednání majetkoprávního vypořádání v souvislosti se záměrem vybudování autobusového
zálivu v Bašce
9. Závěrečný účet obce Baška za rok 2016
10. Účetní závěrka obce Baška za rok 2016
11. Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2017
12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška – Tělocvičná
jednota Sokol Baška
13. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška
– Zdeněk Pácha
14. Smlouva o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení –
Domov pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obci Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek,
příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28. Října 2155, IČ: 68158025
15. Diskuze
16. Usnesení
17. Závěr

Ad 1) Zahájení a schváleni návrhu programu
Zasedání zahájila a řídila p. 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 byo
přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluveni David Blahut, Ing. Jan Richter. Paní Mgr. Žižková přijde
později. Zasedání je schopno platně jednat a usnášet.
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Ověřovatelé z minulého zasedání, paní Mgr. Žižkové a pana Ing. Richter, nejsou přítomni, aby
potvrdili, zda zápis odpovídal průběhu jednání. Paní Mgr. Žižková odsouhlasila zápis dodatečně po
svém příchodu.
Starostka obce předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další
úpravu programu.
Rozprava:
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – navrhuje zaměnit pořadí projednávání bodů č. 11 a 12 (číslování dle pozvánky).
Hlasování o změně číslování programu:

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

Starostka předkládá návrh na rozšíření programů o body ve znění:
1. Kontrola plnění usnesení a připomínek ze zasedání
Hlasování o rozšíření programu:

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

2. Zpráva o činnosti Rady obce
Hlasování o rozšíření programu:

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

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést
stavbu k akci „Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“
Hlasování o rozšíření programu:

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

4. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Baška – Římskokatolická farnost Místek
Hlasování o rozšíření programu:

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

Hlasování o programu s úpravou:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška s rozšířením o body ve znění:
1. Kontrola plnění usnesení a připomínek ze zasedání
2. Zpráva o činnosti Rady obce
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3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést
stavbu k akci „Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“
4. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Baška – Římskokatolická farnost Místek
Tyto body budou projednávány jako bod č. 4, 5, 7, 18 ostatní se tímto posouvají.

Ad 2) Volba zpravodaje
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na zpravodaje, který bude zaznamenávat návrhy
usnesení podané v rozpravách a diskuzi.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) - navrhuje zpravodajem tohoto zasedání p. Ing. Radovana Kolka, který bude
zaznamenávat usnesení přijatá na tomto zasedání.
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 11, zdržel 1, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Ing. Radovana Kolka

Ad 3) Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na dva ověřovatele zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) - navrhuje za ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Eliáše
Irena Babicová
(starostka) - navrhuje za ověřovatele zápisu p. Richarda Bayera
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 10, zdržel 2, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Richarda Bayera a Mgr. Pavla Eliáše
Ad 4) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 4 zápisu.
p. Irena Babicová
(starostka) - informovala o projednávaných záležitostech z 19. a 20. zasedání zastupitelstva, na kterém
zastupitelé mimo jiné rozhodli o
- Vyhlášení záměru obce na prodej části pozemku p.č. 776 k.ú. Hodoňovice…Záměr zatím
nebyl vyhlášen, probíhá jeho příprava
- Uzavření Kupní smlouvy č. SMPOZ32/1239 mezi Obcí Baška a Povodím Ody s.p.
…Smlouva byla uzavřena dne 9.5.2017
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-

-

-

-

-

O nabytí nemovité věci (věcného práva) zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č.
2018, p.č. 1936/3, p.č. 1936/6, p.č. 1936/7, p.č. 1934/11…Z důvodu úprav v zaslané
smlouvě bude nová smlouva schválena na tomto zasedání Zastupitelstva.
O poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 36.000,-Kč na úhradu pobytu
paní Marty Nytrové v domově pro seniory Frýdek-Místek…Smlouva bude schválena na
tomto zasedání Zastupitelstva.
O uzavření Dohody č. 1 o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory
Frýdek-Místek…Dohoda byla podepsána 29.3.2017.
Projednat s vlastníky kanalizačního řádu DN 250 majetkoprávní vypořádání majitelů Ing.
Michaela Dibona a Ing. Kateřiny Dobonové…Tento úkol trvá.
O uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých
věcí a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu
Frýdlantsko-Horné Kysuce…Smlouva byla odeslána k podpisu městu Frýdlant.
O uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k části pozemku p.č. 449/2 k.ú.
Baška…Čeká se na podpis smlouvy. Paní Veronika Lachová se dosud nedostavila.
O uložení úkolu starostce, předložit informaci o plnění reklamačních řízení stavby
„Kanalizace Baška“ na červnovém zasedání ZO…Starostka předložila informace o
průběhu reklamací.
O uzavření Smlouvy o úvěru č. 10084/17/LCD mezi obcí Baška a Českou
spořitelnou…Smlouvu budu podepisovat v pondělí (19.6.2017).
Vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu….OZV byla zveřejněna na
úřední desce 8.6.2017 a bude sejmuta 22.6.2017.

Přichází paní Mgr. Žižková (17:13 hod.)
Rozprava: bez připomínek

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 19. a 20. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Ad 5) Zpráva o činnosti rady obce
Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. – příloha č. 5 zápisu.
RNDr. Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) - sdělil, že od posledního zasedání Zastupitelstva obce Baška, které se konalo
16.3.2017 proběhlo celkem 8 schůzi Rady obce (68. – 75. schůze) a informoval o některých
projednávaných záležitostech, kdy Rada obce mimo jiné na těchto jednáních rozhodla:
- O uzavření 10 smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě
- O uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Energetické úspory - dům se
Sociálními byty Kunčičky u Bašky 28“ mezi obcí Baška a firmou Sanatherm s.r.o., a to za
cenu 4.639.310,--Kč bez DPH.
- O uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby
provedení kamerových zkoušek kanalizace v rozsahu 4 km a 833m a to za max.
nabídkovou cenu 236.600,-- bez DPH.
- O uzavření kupní smlouvy na dodávky v rámci veřejné zakázky „Rozšíření kompostárny
v obci Baška“ mezi obcí Baška a firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o., za cenu 4.089.000,--Kč
bez DPH.
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O uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce a zateplení budovy
Hodoňovice 100“ mezi obcí Baška a firmou BYSTROŇ Group a.s. za cenu 5.956.880,-Kč bez DPH
O přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Letní večer filmové hudby“ ve výši 145.000,-Kč.
Schválila zajištění údržby veřejného osvětlení a rozhlasu ve vlastnictví obce Baška pro rok
2017 panem Karlem Penkalou za cenu 300,-Kč/hod a panem Jiřím Sýkorou za cenu 180,Kč/hod.
Schválila účetní závěrku Základní a Mateřské školy Baška sestavenou k 31.12.2016 bez
výhrad.
Vzala na vědomí informaci ke stavebním úpravám v autokempu Baška. Jedná se o opravy
pánských sprch, výměna vaniček sprchových koutů v apartmánech, oprava střechy šaten u
antukového hřiště, oprava oplocení kempu, nová vstupní brána.
Vzala na vědomí informaci o uzavření příkazní smlouvy na technický dozor investora pro
stavbu „Energetické úspory – dům se sociálními byty Kunčičky u Baška 28“
Projednala harmonogram průběhu prací v souvislosti s přípravou náhradních prostor pro
školu v Senior klubu.
Souhlasila se znovuzařazením obce Baška do e-aukce pro komoditu el. energie a plynu pro
rok 2018.

Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady obce Baška
Ad 6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 6 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – jedná se o smlouvu, kterou bychom měli uzavřít se Správou železniční dopravní cesty
(SŽDC) v souvislostí s akcí „Výměna nízkého napění“ v úseku přes železniční trať u Obecního úřadu.
Jelikož na těchto sloupech visí i naše veřejné osvětlení, jsme nucení udělat obnovu i našeho veřejného
osvětlení. Tato smlouva se týká právě tohoto vedení nad pozemky SŽDC. Služebnost je zřizována
jednorázovou úplatou ve výši 12.600,-Kč bez DPH.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 13 , zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 2036, k.ú. Baška
(ostatní plocha, dráha), obec Baška, v majetku České republiky, s právem hospodařit s tímto majetkem
Správa železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako
strana povinná, pro Obec Bašku, jako stranu oprávněnou, a to služebnosti inženýrské sítě spočívající
v právu zřízení provozování veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. S 35831/2016-OŘ OVA k části
pozemku p.č. 2036, k.ú. Baška (ostatní plocha, dráha), obec Baška mezi Obcí Baška, jako budoucím
oprávněným a investorem na straně jedné a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 70994234, DIČ: 70994234, jednající
prostřednictvím své organizační jednotky – správce majetku: Oblastní ředitelství Ostrava, se sídlem
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 1, jako budoucím povinným a správcem pozemku na straně
druhé, týkající se služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení a provozování veřejného
osvětlení. Výše jednorázové finanční úhrady bude 12.600,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Ad 7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést
stavbu k akci „Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 7 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – Jde o to, že se změnil nový statutární zástupce. V článku 9 byl vypuštěn odstavec, který
ukládal smluvní pokutu, která byla v náš neprospěch.

Rozprava:
Adam Šotkovský
(člen ZO) – položil starostce dotaz který bezprostředně nesouvisel s projednávaným bodem.
Irena Babicová
(starostka) – na tento dotaz odpovím v diskuzi, přejdeme k hlasování.

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška ruší usnesení č. 11.1/19/2017 a č. 11.2/19/2017 ze svého 19. zasedání
Zastupitelstva obce Baška konaného dne 16.3.2017 ve znění:
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Usnesení:
Bodu ad 11
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízení věcného břemene k částem pozemků:
 parc. č. 2018, druh pozemku vodní plocha
 parc. č. 1936/3, druh pozemku ostatní plocha
 parc. č. 1936/6, druh pozemku ostatní plocha
 parc. č. 1936/7, druh pozemku ostatní plocha
 parc. č. 1934/11, druh pozemku vodní plocha.
vše v k.ú. Baška, vlastník Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
jako strana povinná, pro Obec Baška, jako stranu oprávněnou, a to věcné břemeno k trvalé stavbě
„Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“ spočívající v umístění chodníku a parkoviště
na částech výše uvedených pozemků v rozsahu dle situace, která je nedílnou součásti smlouvy.

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu
k částem pozemků: p.č. 2018, 1936/3, 1936/6, 1936/7, 1934/11 vše k.ú. Baška mezi obcí Baška, jako
budoucím oprávněným a stavebníkem na straně jedné a Povodím Odry, s.p., se sídlem Varenská
3101/49, 702 00 Ostrava jako budoucím povinným a vlastníkem na straně druhé, týkající se věcného
břemene v umístění chodníku a parkoviště na částech výše uvedených pozemků a v právu provést
stavbu na dotčených pozemcích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízení věcného břemene k částem pozemků:
 parc. č. 2018, druh pozemku vodní plocha
 parc. č. 1936/3, druh pozemku ostatní plocha
 parc. č. 1936/6, druh pozemku ostatní plocha
 parc. č. 1936/7, druh pozemku ostatní plocha
 parc. č. 1934/11, druh pozemku vodní plocha.
vše v k.ú. Baška, vlastník Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
jako strana povinná, pro Obec Baška, jako stranu oprávněnou, a to věcné břemeno k trvalé stavbě
„Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“ spočívající v umístění chodníku a parkoviště
na částech výše uvedených pozemků v rozsahu dle situace, která je nedílnou součásti smlouvy.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu
k částem pozemků: p.č. 2018, 1936/3, 1936/6, 1936/7, 1934/11 vše k.ú. Baška mezi obcí Baška, jako
budoucím oprávněným a stavebníkem na straně jedné a Povodím Odry, s.p., se sídlem Varenská
3101/49, 702 00 Ostrava jako budoucím povinným a vlastníkem na straně druhé, týkající se věcného
břemene v umístění chodníku a parkoviště na částech výše uvedených pozemků a v právu provést
stavbu na dotčených pozemcích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Ad 8) Žádost o odkup části pozemku p.č. 1015 k.ú. Baška
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 8 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – p. František Subý podal žádost o odkup části pozemku. Jedná se o veřejnou komunikaci.
Svou žádost zdůvodňuje tím, že je toto místo zatravněné a udržuje jej na své náklady víc jak 35 let.
Údržba spočívá hlavně v kosení a dosévání trávy. Pokud ZO neschválí prodej této komunikace, má
pan Subý zájem o pronájem této části pozemku. Chci jenom zdůraznit, že se jedná o veřejnou část
komunikace a odprodejem by se omezilo zákonem aprobované právo veřejnosti na obecné užívání této
komunikace. Proto jsme dali návrh na takové usnesení, které vám předkládáme.

Rozprava:
Adam Šotkovský
(člen ZO) – Jak to bude s pronájmem?
Irena Babicová
(starostka) – O pronájmu rozhoduje Rada obce.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška projednalo
žádost pana Františka Subého, bytem Baška č.p. 114, 739 01 Baška o odkoupení části pozemku p.č.
1015 v k.ú. Baška v majetku Obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška neschvaluje
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 1015 v k.ú. Baška v majetku obce Baška.

Ad 9) Žádost o odkup pozemku parc. č. 408, k. ú. Baška
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 9 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – dle předložené žádosti je předložen návrh na odprodej obecního pozemku. Navrhujeme
vyhlásit záměr. Nevedou zde žádné sítě, ani kanalizace. Nevidím problém vyhlásit záměr.
Rozprava:
Mgr. Žižková
(člen ZO) – Ptá se, ve kterých místech se pozemek nachází. Vyjadřuje obavu, zda nebude obce
pozemek potřebovat v budoucnu, např. k rozšíření komunikace.
Irena Babicová
(starostka) –Rozšíření v těchto místech nemá význam.
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Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška projednalo
žádost Soni Hrabovské, bytem Baška 58, 739 01 Baška, o odkup pozemku parc. č. 408, k. ú. Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
Vyhlásit záměr obce na prodej pozemku p.č. 408, druh pozemku zahrada, o výměře 119 m2, k.ú.
Baška, do vlastnictví Soni Hrabovské, bytem Baška 58, 739 01 Baška, za cenu dle znaleckého
posudku, který nechá zpracovat obec.
Ad 10) Žádost o odkup pozemků parc. č. 93 a parc. č. 96/11, vše k. ú. Baška
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 10 zápisu
Irena Babicová
(starostka) – Podáním žádosti pan Jaromír Carbol, požádal o odkup pozemku, které se nacházejí
v areálu bývalé cihelny v Bašce. Při revizi pozemků na katastru obce Bašky jsme přišli na tyto
pozemky, a zjistili jsme, že pan Carbol tyto pozemky využívá. Pan Carbol následně zareagoval
žádostí, že má zájem o odkup těchto pozemků a sjednocení s místním areálem. K těmto pozemkům
nemá obec přístup. Jedině přes potok Bystrý nebo přes areál cihelny. Nemáme zřízené právo přístupu,
ani zřízené právo chůze či jízdy.

Rozprava:
Irena Babicová
(starostka) - Chcete pane Carbole něco doplnit?
Jaromír Carbol
(žadatel o odkup) – Nemám co bych doplnil.
Mgr. Romana Žižková
(člen ZO) – Co tam je teď?
Irena Babicová
(starostka) – Pan Carbol tam skladuje stavební materiál. Pan Carbol byl upozorněn, že je třeba tento
majetkoprávní vztah narovnat. Součástí této smlouvy by bylo narovnání majetkoprávních vztahů, tedy
že pan Carbol užíval tyto pozemky bez právního vztahu.

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 1, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška projednalo
žádost Jaromíra Carbola, bytem Dobrá 849, 739 51 Dobrá, o odkup pozemků parc. č. 93 a parc. č.
96/11, vše k. ú. Baška.
Zastupitelstvbo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr obce na prodej pozemků parc. č. 93, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 258 m2,
a parc. č. 96/11, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 836 m2, vše k. ú. Baška, do vlastnictví
Jaromíra Carbola, bytem Dobrá 849, 739 51 Dobrá, za cenu dle znaleckého posudku, který nechá
zpracovat obec.

Ad 11) Projednání majetkoprávního vypořádání v souvislosti se záměrem vybudování
autobusového zálivu v Bašce
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 11 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – Předám slovo panu místostarostovi.
Martin Čajánek
(místostarosta) – Jedná se o autobusový záliv u stávající autobusové zastávky Baška-střed (mezi
zahradnictvím pana Kořeného a kapličkou). Pro realizaci je nezbytný odkup části pozemku o výměře
25 m2. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví pana Ing. Martina Stejskalíka. Cena pozemků bude stanovena
odhadem na základě znaleckého posudku. Pan Ing. Stejskalík bude s odkupem pozemku souhlasit
v případě, že ve smlouvě bude uvedeno ujednání, že po realizaci celé stavby bude mít možnost zbytek
nezastavěného pozemku odkoupit.
Rozprava: bez připomínek

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška projednalo
odkup části pozemku parc. č. 335/1, k.ú. Baška, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 25 m2,
dle geometrického plánu č. 1181-196/2016, zpracovaného Ing. Stanislavem Smelíkem.
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
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s odkupem části pozemku p.č. 335/1, k.ú. Baška, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 25 m2 ,
označené v geometrickém plánu č. 1181-196/2016, zpracovaném Ing. Stanislavem Smelíkem, jako díl
a, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Obec Baška.

Ad 12) Závěrečný účet obce Baška za rok 2016
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 12 zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Předkládám Zastupitelstvu obce Baška závěrečný účet za rok 2016. Závěrečný účet byl
řádně vyvěšen a doporučuji ho zastupitelům schválit. Hospodaření v loňském roce je přebytkové. A to
zhruba ve výši 16 mil. Kč. Daňové příjmy proti plánu vzrostly zhruba o 10 mil Kč. Výdaje byly taky
nižší. Plánované výdaje byly 44 mil. Kč, skutečné 37 mil Kč. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření, kterou dělali kontroloři z Krajského úřadu. Dne 17.5.2017 byl
přezkum dokončen. Hodnocení je výborné. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
Závěrečný účet obce Baška za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Baška za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Baška za rok 2016, a to bez
výhrad, dle přílohy č. 1 - 2 předloženého materiálu.
Ad 13) Účetní závěrka obce Baška za rok 2016
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 13 zápisu
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Účetní závěrka obsahuje podobné materiály, které jsme schválili v předešlém bodu.
Skládá se z Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát. Jak jsem již zmínil, jsme v zisku. Mohu prohlásit, že
inventarizační komise provedla inventarizaci v dohodnutém termínu a nebyly zjištěny žádné odchylky
od stavu evidovaného v účetnictví.
Rozprava: bez připomínek

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
účetní závěrku obce Baška za rok 2016
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Ad14) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška –
Tělocvičná jednota Sokol Baška
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 14 zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Pan Konečný nás žádá o příspěvek ve výši 80.000,-Kč na provoz budovy sokolovny. Na
úhradu nákladů el. energie, plynu, vody, stočného a úhradu nákladů na údržbu budovy. Sokolovna
není náš majetek, je tedy těžké do něj investovat velké částky. Pan Ing. Břežek dále diskutoval o
možných úpravách majetkoprávních vztahů v budoucnu, tak aby se obci vytvořil prostor pro investice.

Rozprava:
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D
(místostarosta) – Podle zájmu školy může být Sokolovna více využívána pro tělocvik školáků, jako
náhradní prostor. V případě, že by se Sokolovna využívala, pro tyto účely ve větší míře bude potřeba
úhradu nákladů navýšit. Navrhuji však, abychom částku ponížili na částku, kterou darujeme každý
rok, a to na 40.000,-Kč.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Děkuji za protinávrh. Chce se k tomuto vyjádřit někdo další?
Dále zastupitelé vedli debatu o programu školy, a jakým způsobem hodlají využívat sokolovnu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Budeme tedy hlasovat o protinávrhu, aby byla výše dotace 40.000,-Kč.
Hlasování o protinávrhu usnesení:

pro 8, zdržel 1, proti 4 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení:

pro 8, zdržel 2, proti 3 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení:

pro 8, zdržel 2, proti 3 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška Tělocvičné jednotě 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 jednoty Otakarem Konečným na úhradu
provozních nákladů budovy Sokolovny, tj. na úhradu nákladů el. energie, plynu, vody, stočného a na
úhradu nákladů na údržbu budovy a údržbu venkovního areálu – tenisového a nohejbalového kurtu ve
výši 40.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 27/2017 mezi obcí Baška a
Tělocvičnou jednotou Sokol Baška, se sídlem: Baška 240, 739 01 Baška, IČ 64120937, pobočný
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spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28009, zastoupen
starostou jednoty Otakarem Konečným ve výši 40.000,- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Ad 15) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2017
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 15 zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Předkládám Vám rozpočtové opatření č. 3. Rozpočet se upravuje o přesuny mezi oddíly –
paragrafy ve výdajích. Rozpočtová změna spočívá v uvolnění finančních prostředků z rezervy na akce,
které se budou realizovat v letošním roce. Rozpočet je vyrovnán snížením rezervy. Pan Ing. Břežek
seznámil zastupitelé také s problematikou účtování pojistného plnění z havárie zatopení OÚ.

Rozprava:
V rozpravě debatovali zastupitelé o kapitolách rozpočtu, o výdajích na jednotlivé kulturní akce a
rezervách rozpočtu.
Pan Břežek ještě jednou vysvětlil skladbu kapitoly 3419.
Hlasování o protinávrhu usnesení:

pro 8, zdržel 4, proti 1 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o protinávrhu usnesení:

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

Hlasování o pozměňujícím usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
že se nemusí navyšovat kapitola 3419 o 25.000,-Kč

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
Navýšit příjmy a výdaje o částku 651.900,-Kč v kapitole 6171.

Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2017 v příjmech i výdajích s navýšením rozpočtu o částku
651.900,-Kč, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.
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Ad 16) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Baška – Zdeněk Pácha
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 16 zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Loni jsme panu Zdeňkovi Páchovi schválili dotaci na uskutečnění sportovního podniku.
Zjistili, že projekt se nepodaří uskutečnit. Žádá o změnu účelu dotace. Akce bude uskutečněna na
Teryho chatě ve Vysokých tatrách.
Rozprava: bez připomínek

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o změně účelového určení dotace, změně časové použitelnosti a změně termínu předložení finančního
vypořádání dotace veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 11/2017 uzavřené mezi
obcí Baška a Zdeňkem Páchou, bytem: Kunčičky u Bašky 361, 739 01 Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 11/2017 mezi
obcí Baška a Zdeňkem Páchou, bytem: Kunčičky u Bašky 361, 739 01 Baška, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
Ad 17) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Baška – Římskokatolická farnost Místek
Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. – příloha č. 17 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Jedná se změnu účelového určení dotace. Dotace byla původně určená na opravu zdi.
Vzhledem ke špatnému stavu pískovcového kříže na hřbitově v Hodoňovicích požádali o změnu účelu
dotace.

Rozprava:
Mgr. Žižková
(člen ZO) – ptá se na padající zeď
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Tu zeď budeme řešit my. Hřbitov máme ve dlouhodobé výpůjčce. Také na Setkání
s občany v Hodoňovicích, si občané stěžovali na havarijní stav kříže. Je třeba pomoci při jeho opravě.
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Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o změně účelového určení dotace veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 13/2017
uzavřené mezi obcí Baška a Římskokatolickou farností 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 P. Mons. Mgr. Josefem Maňákem.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 13/2017 mezi
obcí Baška a Římskokatolickou farností 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 P. Mons. Mgr. Josefem Maňákem, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
Ad 18) Smlouva o spoluúčastí na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení
– Domov pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí Baška a Domovem pro seniory FrýdekMístek, příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28 Října 2155, IČ: 68158025.
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 18 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – paní Häuslerová požádala o finanční příspěvek na úhradu pobytu své maminky paní
Marty Nytrové v Domově pro seniory Frýdek-Místek. Jedná se o částku 10.000,-Kč z rozpočtu obce.
Paní Häuslerová souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 26.000,-Kč.

Rozprava:
Ing. Vavřík
(člen ZO) – Paní potřebuje zvláštní péči?
Irena Babicová
(starostka) – Ano, musí mít 24 hodinovou péči.

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 13, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 36.000,- Kč, na úhradu pobytu paní Marie
Korbašové, bytem Baška 221, 739 01 Baška v Domově pro seniory Frýdek-Místek, přičemž 26.000,tvoří spoluúčast paní Marie Korbašové a 10 000,- finanční spoluúčast obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o ukončení Smlouvy o spoluúčastí na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení –
Domov pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek,
příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28 října 2155, IČ: 68158025, uzavřené dne 20.6.2012
dohodou smluvních stran k 30.6.2017, dle přílohy č. 1. přeloženého materiálu
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření nové Smlouvy o spoluúčastí na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče
v zařízení – Domov pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí Baška a Domovem pro seniory FrýdekMístek, příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28 října 2155, IČ: 68158025, dle přílohy č. 1.
přeloženého materiálu
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dohody č.1 o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek,
příspěvková organizace se sídlem 28. října 2155, IČ: 68158025 na rok 2017, dle přílohy č. 2.
předloženého materiálu
Zastupitelstvo Obce Baška pověřuje
starostku Obce Baška p. Irenu Babicovou k uzavření:
-

Dohody o ukončení Smlouvy o spoluúčastí na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální
péče v zařízení – Domov pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí Baška a Domovem pro
seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28 října 2155, IČ:
68158025,ze de 20.6.2017 k 30.6.2017

Smlouvy o spoluúčastí na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení – Domov pro
seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou
organizací Frýdek-Místek, ul. 28 října 2155, IČ: 68158025, od 1.7.2017

Ad 19) Diskuze
Irena Babicová
(starostka) – Odpověď na dotaz pana Šotkovského. Práce na chodníku od Bašťanky k bývalému
brouzdališti probíhají. Uvažuje se o podélném stání.
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Ing. Vavřík
(člen ZO) – Vracím se k poslednímu projednávanému bodu. Proč musí být smlouva obecná.
Irena Babicová
(starostka) - Vysvětlila panu Ing. Vavříkovi problematiku základní smlouvy, na základě které se
budou umísťovat všichni občané. Dále se podepíše už jen dohoda.
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – V čem je způsobený nárůst rozdílu SMVAK? Je to v náš neprospěch.
Irena Babicová
(starostka) – 1. pololetí roku účtovali podle vodného až od půlky roku účtovali podle skutečnosti.
Zároveň nám odečítají nátoky balastní vody.
Dále se vedla debata o měřeních a kamerových zkouškách a problematice nepřipojených domů.
Ad 20) Usnesení
Předsedající předává slovo zpravodaji p Ing. Kolka., který předkládá Zastupitelstvu obce Baška návrh
usnesení. Zpravodaj konstatuje, že usnesení přijatá k jednotlivým bodům projednaným na dnešním
zasedání zastupitelstva obce byla platně přijatá.
Ad 21) Závěr zasedání provedla předsedající, poděkovala za účast a diskusní příspěvky.

Irena Babicová
starostka obce Baška

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavel Eliáš

…………………………….

Richard Bayer

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven :
Zapsal:

19.00 hodin
23.6.2017
Lenka Chromiáková
17

