25. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 15. 03. 2018 v hostinci u Čendy
v Hodoňovicích od 17.00 hodin
Přítomni:

13 členů zastupitelstva
10 občanů
23 účast celkem

Návrh programu:
1.

Zahájení a schválení návrhu programu

2.

Volba zpravodaje

3.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu v k.ú. Baška.

5.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti

6.

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

7.

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a služeb s tímto
souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce

8.

Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Baška ve II. pololetí 2017

9.

Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Baška

10. Prodej části pozemku parc. č. 427/1 a části pozemku parc. č. 776, k. ú. Hodoňovice
11. Žádost o odkup pozemku parc. č. 300, k. ú. Hodoňovice
12. Odkup pozemků za účelem umístění stavby „Cyklostezka Frýdek-Místek – Baška“
13. Diskuze
14. Usnesení
15. Závěr
Ad 1) Zahájení a schváleni návrhu programu
Zasedání zahájil a řídil RNDr. Martin Čajánek, Ph.D., místostarosta obce Baška. Zasedání bylo svoláno v souladu
se zákonem o obcích a jednacím řádem Zastupitelstva obce Baška. Zahájení bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluvena byla paní starostka Irena Babicová a Ing. Tomáš Břežek. Zasedání je schopno platně jednat a usnášet.
Pan místostarosta se dotázal ověřovatelů z minulého zasedání paní Jiřiny Sýkorové a pana Richarda Bayera zda
zápis odpovídal průběhu jednání. Odpověděli kladně, ano.
Místostarosta obce předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další úpravu
programu.
Rozprava:
Místostarosta předkládá návrh na rozšíření programu o bod ve znění:
 Kontrola plnění usnesení
 Zpráva o činnosti Rady obce
 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2018
Tento bod bude projednávaný jako bod č. 4,5, 15, ostatní body se posouvají.
Hlasování o rozšíření programu:
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

pro 13, zdržel 0, proti 0 - schváleno

Hlasování o programu s úpravou:
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

pro 13, zdržel 0, proti 0 - schváleno
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 25. 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.
David Blahut
(člen ZO) - navrhuje zpravodajem tohoto zasedání pana Mgr. Pavla Eliáše, který bude zaznamenávat usnesení
přijatá na tomto zasedání.
Hlasování o návrhu usnesení:
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

pro 12, zdržel 1, proti 0 - schváleno

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 25. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Mgr. Pavla Eliáše.
Ad 3) Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na dva ověřovatele zápisu.
David Blahut
(člen ZO) - navrhuje za ověřovatele zápisu pana Tomáše Rolanda.
RNDr. Martin Čajánek, PhD.
(člen ZO) - navrhuje za ověřovatele zápisu pana Ing. Lukáše Königa.
Hlasování o návrhu usnesení:
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

pro 11, zdržel 2, proti 0 - schváleno

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Tomáše Rolanda a Ing. Lukáše Königa.

Ad 4)

Kontrola plnění usnesení
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 4 zápisu.

Poslední zasedání Zastupitelstva obce bylo mimořádné. Proto budeme kontrolovat plnění usnesení ze dvou
zasedání a to z 23. a 24.
-

-

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací č. 1/2018 – 25/2018 z rozpočtu obce
Baška na rok 2018 mezi obcí Baška a výše uvedenými subjekty dle přílohy č. 4 - 28 předloženého
materiálu.
Všech 25 smluv bylo uzavřeno během ledna až března 2018.
Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemků p.č.
2027/1, 2030, 2032, vše k.ú. Baška (vše ostatní plocha, silnice), obec Baška mezi Obcí Baška, jako
budoucím oprávněným a investorem na straně jedné a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října
117, 702 18 Ostrava, zastoupeny Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, jako
budoucím povinným a vlastníkem pozemků na straně druhé, týkající se služebnosti inženýrské sítě
spočívající v právu zřízení, provozování a opravování veřejného osvětlení.
Výše jednorázové finanční úhrady bude 1000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 3. 1. 2018.
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-

-

-

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 8 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností č. 5/DPS/FM/K/2012 mezi
Obcí Baška a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory, dle přiloženého materiálu č. 1.
Dodatek č. 8 byl uzavřen ke dni 20. 12. 2017.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Baška a společností Zlínstav a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01
Zlín, na realizaci stavebních prací stavby s názvem „Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška,
včetně výstavby tělocvičny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Smlouva o dílo byla podepsána dne 29. 1. 2018.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Baška a společností Zlínstav a.s., se sídlem Bartošova
5532, 760 01 Zlín, na realizaci stavebních prací stavby s názvem „Přístavba a rekonstrukce Základní
školy Baška, včetně výstavby tělocvičny“, kterým se upravuje v článku VI. Termín plnění odst. 2 lhůta
pro realizaci díla z 570 dnů od předání staveniště na 454 dnů od předání staveniště .

Dodatek byl podepsán dne 12. 2. 2018.
Hlasování o návrhu usnesení:
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

pro 13, zdržel 0, proti 0 - schváleno

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 23. a 24. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Ad 5)

Zpráva o činnosti Rady obce
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 5 zápisu.

Sdělil, že od posledního řádného zasedání Zastupitelstva obce Baška, které se konalo 14. 12. 2017, proběhlo
celkem 10 schůzi Rady obce (94. – 103. schůze) a informoval o některých projednávaných záležitostech, kdy Rada
obce mimo jiné na těchto jednáních rozhodla:
o uzavření 7 smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě
o uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2017 mezi obcí Baška a Ing. Pavlem
Halfarem, bytem Kunčičky u Bašky 327, 739 01 Baška spočívající v doplnění oprávnění užívání
prostor organizací Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace, se sídlem: Baška
137, 739 01 Baška, IČ 70985570 za účelem provozu základní školy a školní družiny.
- o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.4.2009 mezi Obcí
Baška a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983,
zastoupenou Liborem Chyškou, vedoucím odboru správy realit, jehož předmětem je doplnění
úhrady stočného z důvodu napojení nemovitosti na kanalizaci, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
- o přijetí finančního daru od společnosti ARCIMPEX s.r.o. a o uzavření darovací smlouvy mezi obcí
Baška a společnosti ARCIMPEX s.r.o., se sídlem K Čističce 53, 739 25 Sviadnov, IČ: 15502511,
zastoupené jednateli Ing. Tomášem Slamjákem a Ing. Michalem Doležilem, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
- o uzavření Kupní smlouvy na vybavení technické místnosti a poplachového zabezpečovacího
systému, včetně zprovoznění mezi Obcí Baška a TINT s.r.o., Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek,
za cenu 316.208,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu ze dne 22. 9.
2017 mezi obcí Baška a společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha
1 – Nové Město, IČ: 60193492, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- v souladu s interní směrnicí č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na služby –
vyhlásit výběrové řízení na provedení kamerových zkoušek splaškové kanalizace v rozsahu
19 705,61 m s předpokládanými náklady 870 000,-Kč.
Rada obce Baška schválila
- uzavření Smlouvy o Dílo s fy NELL PROJEKT s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro
akci „Chodník u silnice III/48412, k.ú. Hodoňovice“ v rozsahu daném cenovou nabídkou č. 77/2017
a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy o dílo.
-
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plán inventur sestavený v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- cenové nabídky na údržbu veřejného osvětlení a rozhlasu Obce Baška pro rok 2018 podané těmito
subjekty: Karel Penkala, Hodoňovice 173, Jiří Sýkora, Baška 256
- rozpočtové opatření Rady obce Baška č. 2 pro rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada obce Baška souhlasí
- s finální verzí Místního akčního plánu vzdělávání ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek a
přistoupení k memorandu o spolupráci při naplňování Místního akčního plánu vzdělávání ve
správním obvodu ORP Frýdek-Místek.
- s přijetím účelově určeného finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola, Baška, příspěvková organizace, se sídlem Baška 137, 739 01 Baška, IČ: 70985570, zastoupená
ředitelkou Mgr. Bc. Renátou Válkovou ve výši 5.000,- Kč od dárce: SLEZAN HOLDING a.s., se
sídlem Na Poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24229709, zastoupena předsedou
představenstva Jiřím Karáskem pro účely rozvoje vzdělání, školství a podpory dětí Mateřské školy
Kunčičky u Bašky.
-

Rozprava:
Richard Bayer
(člen ZO) - Dotaz na kamerové zkoušky. Milion jsme schvalovali už loni. Myslel jsem, že už je to hotové.
RNDr. Martin Čajánek, PhD.
(člen ZO) – Za ten byla realizována kontrola první části kanalizace, kde bylo reklamováno 250 závad. Ještě nejsou
všechny odstraněny.
Adam Šotkovský
(člen ZO) – Co se bude dít, když to nestihnou?
RNDr. Martin Čajánek, PhD.
(člen ZO) - Opravíme závady prostřednictvím třetí firmy z financí, které máme vázány jako pozastávku od
zhotovitele.
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 zřízení služebnosti inženýrské sítě
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 6 zápisu.

vodovodního

řadu

v k.ú.

Baška.

Obec Baška vybudovala vodovodní řad v místní části Baštice. Je to poslední část, ve které ještě služebnosti nejsou
zřízeny. Jedná se o majetkoprávní dořešení položení sítě. Služebnost bude zřízena úplatně jednorázově za cenu
10,- za bm.
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 rozhodlo
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o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 1884/71 v k. ú. Baška, obec
Baška, druh pozemku orná půda, vlastník Ing. Pavel Valerián, Ph.D., bytem Alšova 524/9, 708 00 Ostrava-Poruba,
jako strana povinná, pro Obec Bašku, jako stranu oprávněnou, a to služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu
umístění, provozování a oprav části hlavního vodovodního řadu na služebném pozemku a v přístupu na služebný
pozemek. Služebnost bude zřízena bezúplatně.
Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k části pozemku p.č. 1884/71 v k. ú. Baška, obec Baška,
druh pozemku orná půda, mezi Obcí Baška, jako budoucím oprávněným a stavebníkem na straně jedné a Ing.
Pavlem Valeriánem, Ph.D., bytem Alšova 524/9, 708 00 Ostrava-Poruba, jako budoucím povinným a vlastníkem
služebného pozemku na straně druhé, týkající se služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění,
provozování a oprav části hlavního vodovodního řadu na služebném pozemku a v přístupu na služebný pozemek,
dle přílohy č.1 . předloženého materiálu.

Ad 7)

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 7 zápisu.

při

zajišťování

dopravní

obslužnosti

V tomto dodatku řešíme zajištění dopravy pomocí městských linek pro rok 2018. Je to ve stejném rozsahu jako
v loňském roce. Dle smlouvy je úhrada rozdělena do 2 splátek. V současné době je poskytovatelem magistrát
Města Frýdek-Místek a vykonavatelem služby je ČSAD. Ke konci roku se měl rozjet vlastní dopravní podnik
města. To však nebylo zastupitelstvem Města F-M schváleno.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti mezi Obcí Baška se sídlem
Baška 420, 739 01 Baška, IČ 00 296 511, Statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 00 296 643 a ČSAD Frýdek-Místek, a.s., se sídlem Politických obětí 2238, 738 02 FrýdekMístek, IČ: 45192073, jehož předmětem je poskytnutí finančního příspěvku dopravci ČSAD Frýdek-Místek na
provoz pravidelné osobní dopravy za období leden – prosinec 2018 v celkové výši 715.000,- Kč dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

Ad 8)

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 8 zápisu.

Toto jsou zbývající autobusy linkové dopravy. Většinou se jedná o víkendové a sváteční linky. Také linky jako
jsou Pržno, Raškovice, Bílá. My platíme za provoz poměrnou částku. Loni jsme platili 31.200,-Kč. Letos je třeba
dotaci 31.300,-Kč.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné linkové služby ve veřejné linkové dopravě mezi Obcí
Baška se sídlem Baška 420, 739 01 Baška, IČ 00 296 511 a ČSAD Frýdek-Místek, a.s., se sídlem Politických obětí
2238, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45192073, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Ad 9)

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a služeb s tímto
souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 9 zápisu.

Tento projekt funguje mnoho let. I naše obec se podílí na udržitelnosti příslušnou částkou. Náklady jsou určeny
na administraci a server. Částka určená pro tento rok je 21.235,50 Kč. K 30. 6. příštího roku bude tento projekt
ukončen.
Rozprava:
David Blahut
(člen ZO) - Smlouva je na dobu určitou nebo ji budeme muset vypovědět?
RNDr. Martin Čajánek, PhD.
(člen ZO) – Smlouva úzce souvisí s realizovaným projektem. Pokud by neměla být ukončena s končící
udržitelností projektu, podáme výpověď.
Hlasování o návrhu usnesení
pro 13, zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a služeb s tímto
souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce ze dne 20. 5. 2011, jehož
předmětem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislostí s úhradou nákladů spojených se zajištěním
udržitelnosti projektu Přeshraniční spolupráce Frýdlantsko-Horné Kysuce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 10) Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Baška ve II. pololetí 2017
Tento bod předkládá Ing. Jan Richter – příloha č. 10 zápisu.
Pan Richter, člen finančního výboru, přednesl zprávu o činnosti FV a seznámil přítomné s jeho činností kontroly
místních organizací čerpání investičních a neinvestičních dotací. Organizace řádně doložily, jak proběhlo čerpání
dotace. Neshledali jsme žádné pochybení.
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 finančního výboru Zastupitelstva obce Baška ve II. pololetí 2017, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Ad 11) Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Baška
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 11 zápisu.
V současné době probíhá administrace změny územního plánu č. 1. Žádosti občanů, které budeme projednávat
dnes, jsou už změny nové, tyto projednáme a až se rozhodneme je provést, půjde o změnu č. 2. K žádostem se již
vyjádřil Magistrát města Frýdku-Místku a stavební komise Rady obce Baška. Pan Ing. Radovan Kolek následně
přednesl jednotlivé změny k projednání a bylo hlasováno.
Rozprava:
K jednotlivým bodům vedli zastupitelé debatu o příjezdových cestách, zařazení druhu pozemků a možnostech
budoucího využití dotčených parcel.
Hlasování o návrhu usnesení 11.1

pro 8, zdržel 3, proti 2 – schváleno
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(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
pro 11, zdržel 2, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
pro 9, zdržel 3, proti 1 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
pro 11, zdržel 1, proti 1 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
pro 12, zdržel 1, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
pro 13, zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
pro 3, zdržel 2, proti 8 – neschváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení 11.2
Hlasování o návrhu usnesení 11.3
Hlasování o návrhu usnesení 11.4
Hlasování o návrhu usnesení 11.5
Hlasování o návrhu usnesení 11.6
Hlasování o návrhu usnesení 11.7

Toto usnesení nebylo přijato. Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce.
Předsedající navrhnul změnu usnesení na „nezařadit“
Hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení 11.7.2
pro 9, zdržel 1, proti 3 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
Hlasování o návrhu usnesení 11.8

pro 11, zdržel 2, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
pro 8, zdržel 1, proti 4 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
pro 2, zdržel 5, proti 6 – neschváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení 11.9
Hlasování o návrhu usnesení 11.10

Toto usnesení nebylo přijato. Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce.
Usnesení:

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
v souladu s ust. § 46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů
1. zařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 1 do Územního plánu Baška, a to do ploch
smíšených obytných, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. nezařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 2 do Územního plánu Baška, a to do
ploch smíšených obytných, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
3. nezařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 3 do Územního plánu Baška, a to do
ploch smíšených obytných, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
4. nezařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 4 do Územního plánu Baška, a to do
ploch rekreačních, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5. nezařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 5 do Územního plánu Baška, a to do
ploch rekreačních, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
6. nezařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 6 do Územního plánu Baška, a to do
ploch smíšených obytných, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
7. nezařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 7 do Územního plánu Baška, a to do
ploch zemědělských - zahrady, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
8. nezařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 8 do Územního plánu Baška, a to do
ploch smíšených obytných, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
9. nezařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 9 do Územního plánu Baška, a to do
ploch smíšených obytných, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
10. Toto usnesení nebylo přijato. Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů
zastupitelstva obce.
Ad 12) Prodej části pozemku parc. č. 427/1 a části pozemku parc. č. 776, k. ú. Hodoňovice
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 12 zápisu.
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Pozemky se nacházejí v blízkosti hodoňovického náhonu. Prodej již byl zastupitelstvem schválen a byl vyhlášen
záměr. Dnes schvalujeme uzavření kupní smlouvy. Každá z částí pozemků je ve výměře 18m2. Celkem se jedná
o 36 m2 za cenu 2.600,-Kč.
Rozprava: bez rozpravy
Hlasování o návrhu usnesení

pro 10, zdržel 2, proti 1 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení

pro 10, zdržel 2, proti 1 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o prodeji části pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku vodní plocha o výměře 10025 m 2, a části pozemku parc. č.
776, druh pozemku ostatní plocha o výměře 10944 m2, vše k.ú. Hodoňovice, Štefanovi a Jaroslavě Rapčákovým,
oba bytem Hodoňovice č. ev. 150, 739 01 Baška, v rozsahu dle geometrického plánu (viz. příloha č. 3 předloženého
materiálu) za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (viz. příloha č. 2 předloženého materiálu), který
nechala zpracovat Obec Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška, se sídlem Baška 420, 739 01 Baška a Štefanem a Jaroslavou
Rapčákovými, oba bytem Hodoňovice č. ev. 150, 739 01 Baška, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.
č. 427/1, druh pozemku vodní plocha v rozsahu 18 m2, vyznačené v geom. plánu jako část 427/5, a o prodeji části
pozemku parc. č. 776, druh pozemku ostatní plocha v rozsahu 18 m2, vyznačené v geom. plánu jako část 776/2,
vše k. ú. Hodoňovice, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
který nechala zpracovat Obec Baška.
Ad 13) Žádost o odkup pozemku parc. č. 300, k. ú. Hodoňovice
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 13 zápisu.
Jedná se o pozemek pod komunikací, která je obecní. Obec zde vybudovala kanalizaci. Majitel nesouhlasil s cenou
za zřízení VB. Požádal o odkup. Jsme schopni vyhovět po vypořádání se se zástavním právem. Je v našem zájmu
vykupovat pozemky pod obecními komunikacemi.
Rozprava: bez rozprava
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 Radka Minárika, bytem Hodoňovice 171, 739 01 Baška o odkup pozemku p.č. 300, k.ú. Hodoňovice
do vlastnictví obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s odkupem pozemků p.č. 300, k.ú. Hodoňovice do vlastnictví obce Baška, za podmínky provedeného výmazu
zástavního práva, které je v současné době zapsáno ve prospěch Hypoteční banky a.s., Radlická 333/150, Radlice,
150 00 Praha 5, IČO: 13584324, za cenu dle znaleckého posudku.
Ad 14) Odkup pozemků za účelem umístění stavby „Cyklostezka Frýdek-Místek – Baška“
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 14 zápisu.
Seznámil přítomné s plánovanou trasou cyklostezky. Zmínil dotčené parcely a požadavky jednotlivých majitelů.
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Prodejní cena je stanovena dohodou.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s odkupem pozemků uvedených v tabulce „Seznam pozemků“, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, za
účelem umístění stavby „Cyklostezka Frýdek-Místek – Baška“, za cenu stanovenou dohodou.
Ad 15) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2018
Tento bod předkládá pan Richter – příloha č. 15 zápisu.
Jedná se o to, že dotace, které nám byly přiděleny pro organizaci voleb, jsme nevyčerpali. Zbývající částku 16.502,Kč se vrací státu. Z toho důvodu je nutné přijmout rozpočtové opatření.
Rozprava:
RNDr. Martin Čajanek, Ph.D.
(člen ZO) – Jen doplním, že pravidla pro čerpání se zpřísňovala, nebylo možné dočerpání na 0,-Kč.
Hlasování o návrhu usnesení

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2018 ve výdajích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 16) Diskuze
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Zahajuji diskuzi. Nejprve odpovím na dotaz paní Benišové, který zazněl na začátku ohledně
nedodržení termínu zhotovitele stavby školy. Sankce ve smlouvě s dodavatelem je 0,1 z ceny díla za den. Vychází
to zhruba na 117.000,-Kč za den. Dále smlouva obsahuje různé penalizace, např z hlediska bezpečnosti práce.
Dále pan místostarosta s paní Benišovou debatovali o následcích nesplnění termínu stavby.
Pan místostarosta předal slovo panu Ing. Bystroňovi, který vykonává stavební dozor pro stavbu školy, a poprosil
ho o rekapitulaci stávajícího stavu na staveništi.
Ing. René Bystroň
(stavební dozor) – popisuje průběh na stavbě od vlastního předání staveniště – přípravné práce a vlastní zahájení
demolice. Přibližuje výkopové práce – přeložky vody a el. vedení. Současně potvrzuje, že časový harmonogram
stavby je ze strany zhotovitele dodržován.
M. Ogořálek
(občan) – Jak často docházíte na stavbu?

Ing. René Bystroň
(stavební dozor) – Bydlím v Kunčičkách u Bašky, takže jsem na stavbě skoro každý den. Účastním se také
Kontrolního dne, který se koná každý týden, kde hodnotíme, co se udělalo a co se má udělat.
M. Benišová
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(občanka) – Termín je šibeniční, je možné stavbu stihnout?
Ing. René Bystroň
(stavební dozor) – Ano termín je šibeniční. Myslím si ale, že tato firma je schopna školu postavit v termínu.
Do debaty o výstavbě školy se přidal pan Doc. Petr Alexa. Debatovalo se o harmonogramu stavby, výběrovém
řízení na vybavení školy, proúčtování nákladů a budoucí výstavbě tělocvičny a její financování.
Mgr. Renata Válková
(ředitelka ZŠ) – Ráda bych požádala, zda by bylo možné podat na každém zasedání zastupitelstva pár informací k
rekonstrukci školy. Ráda bych také požádala pana Ing. Bystroně o účast.
Ing. René Bystroň
(stavební dozor) – To není problém.
Mgr. Renata Válková
(ředitelka ZŠ) – V loňském roce se vytvářel soubor výukového materiálu a pomůcek. Všechny pomůcky se musely
vyspecifikovat. Radě obce jsem předložila žádost o možnost odměny pro učitele, kteří vše zpracovávali.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – O žádosti vím. Bude projednaná na nejbližší schůzi Rady obce.
Dále pan místostarosta vedl debatu s panem J. Šolinem (občan) o špatné cestě směrem k Fagele a měření hluku,
které proběhlo v místě jeho bydliště.
Ad 14) Usnesení
Předsedající předává slovo zpravodaji Mgr. Pavlu Eliáši, 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 15) Závěr zasedání provedl předsedající, poděkoval za účast a diskusní příspěvky.

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
místostarosta obce Baška
Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Roland

…………………………….

Ing. Lukáš König

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven:
Zapsal:

20:15 hodin
28. 03. 2018
Bc. Lenka Chromiáková
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