2. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 15. 11. 2018 ve velké zasedací místnosti
Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin
Přítomni:

14 členů zastupitelstva
12 občanů
26 účast celkem

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

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení a schválení návrhu programu
Volba zpravodaje
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti Rady obce Baška
Silnice II/477 – rekonstrukce mostu ev.č. 477-032 přes místní potok v obci Baška Mostek u
cihelny
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření kapacity základního vzdělávání
v obci Baška“
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření kapacity základního vzdělávání
v obci Baška“
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška
– Římskokatolická farnost Místek
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška
– Volejbalový klub Baška
Odkoupení budovy č.p. 425 na pozemku p.č. 185/2 vč. budovy garáží na pozemku p.č. 185/3,
budovy skladu na p.č. 185/4, pozemku p.č. 185/5 a pozemku p.č. 187/2, vše v k.ú. Baška do
vlastnictví obce Baška – řešení platebních podmínek
Prodej částí pozemků p.č. 230/1 a p.č. 231/2, a jejich směna za část pozemku 231/1, vše v k.ú.
Kunčičky u Bašky
Prodej částí pozemků p.č. 1210/16, p.č. 1210/20 a p.č. 1286/15, a jejich směna za pozemek
p.č. 1212/18, vše k.ú. Kunčičky u Bašky
Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu pro rok 2018
Volba členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce pro volební období 20182022
Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Diskuze
Usnesení
Závěr

Ad 1) Zahájení a schválení návrhu programu
Zasedání zahájila Irena Babicová starostka obce Baška. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem
o obcích a jednacím řádem Zastupitelstva obce Baška. Přítomni byli informování, že ze zasedání je
pořizován obrazový a zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu. Zahájení bylo přítomno 14 členů
zastupitelstva. Zasedání je schopno platně jednat a usnášet. Do zahájení zasedání se omluvil pan Jiří
Sýkora. Starostka se dotázala ověřovatele z minulého zasedání pana Aleše Ludvíka, zda zápis
odpovídal průběhu jednání. Odpověděl kladně ano. Druhý z ověřovatelů, pan Sýkora, nebyl přítomen.
Starostka obce předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další
úpravu programu.
Starostka navrhuje rozšířit program o bod ve znění:
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Náhrada za nevyčerpanou dovolenou

Rozprava: bez připomínek
Hlasování o rozšíření programu:

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

Hlasování o programu s úpravou:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 2. zasedání Zastupitelstva obce Baška, s rozšířením o bod ve znění „Náhrada za
nevyčerpanou dovolenou“, dle přílohy č. 1.

Ad 2) Volba zpravodaje
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na zpravodaje, který bude zaznamenávat návrhy
usnesení podané v rozpravách a diskuzi.
Richard Bayer
(člen ZO) - Navrhuje zpravodajem tohoto zasedání pana Ing. Lukáš Königa, který bude zaznamenávat
usnesení přijatá na tomto zasedání.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 28. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Ing. Lukáš Königa.
Ad 3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na dva ověřovatele zápisu.
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) - Navrhuje za ověřovatele zápisu pana Ing. Josefa Žáka.
Irena Babicová
(starostka) – Navrhuje za ověřovatele zápisu pana Ing. Tomáše Břežka.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Ing. Josefa Žáka a pana Ing. Tomáše
Břežka.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 4 zápisu.
Paní starostka informovala o projednávaných záležitostech z 28. zasedání zastupitelstva, na kterém
zastupitelé mimo jiné pověřili starostku k:
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 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška, Baška 420, 739 01 Baška a vlastníky nemovitosti panem
Alfonsem Hyklem, bytem 28. října 2024, Místek, 738 01 Frýdek-Místek a paní Věrou Hyklovou,
bytem Bednáreček 66, 378 42 Nová Včelnice, jejímž předmětem je koupě pozemku p.č. 1100 v k.ú.
Baška, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 3178 m2, za cenu stanovenou dohodou ve výši 400,Kč/m2, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Kupní smlouva byla uzavřena. Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí byl proveden ke dni
18. 10. 2018.
 Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupních smluv mezi Obcí Baška, Baška 420, 739 01 Baška a vlastníky nemovitostí
uvedených v tabulce, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, jejichž předmětem budou
pozemky nebo jejich části uvedené v téže tabulce, za účelem rekonstrukce místní komunikace, za cenu
stanovenou dohodou ve výši 200,-Kč/m2, přičemž části pozemků budou odměřeny geometrickým
plánem.
Byly uzavřeny 3 kupní smlouvy s majiteli pozemků, které se odkupují v celé výměře. K ostatním
pozemkům se zatím dopracovává geometrický plán.
 Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.č.
1377 k.ú. Baška (trvalý travní porost), obec Baška mezi Obcí Baška, jako budoucím oprávněným a
investorem na straně jedné a Ing. Jakubem Slamjákem, bytem Baška 327, 739 01 Baška, jako
budoucím povinným a vlastníkem pozemku na straně druhé, týkající se služebnosti inženýrské sítě
spočívající v právu zřízení, provozování a opravování vodovodu PE DN 80.
Výše jednorázové finanční úhrady bude 10,- Kč/bm, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Smlouva byla uzavřena ke dni 8. 10. 2018.
 Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.č.
1351 k.ú. Baška (ostatní plocha, jiná plocha), obec Baška mezi Obcí Baška, jako budoucím
oprávněným a investorem na straně jedné a Dagmar Plucnarovou, bytem Baška 424, 739 01 Baška a
Věrou Válkovou, bytem Baška 424, 739 01 Baška, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemku
na straně druhé, týkající se služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, provozování a
opravování vodovodu PE DN 80.
Výše jednorázové finanční úhrady bude 10,- Kč/bm, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Smlouva byla uzavřena ke dni 8. 10. 2018.
Dále přítomné informovala, že na 1. ustavujícím zasedání byli voleni členové Finančního a
Kontrolního výboru. Nebyli však zvoleni v počtu, jaký byl schválen. Proto budou během tohoto
zasedání dodatečně zvoleni zbývající členové.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

14 pro, 0 zdržel, 0 proti - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 28. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Ad 5) Zpráva o činnosti Rady obce Baška
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 5 zápisu.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) - Sdělil, že od posledního zasedání Zastupitelstva obce Baška, ve kterém se
kontrolovalo plnění usnesení, se konalo celkem 5 schůzí Rady obce (119. – 121. a 1. - 2. schůze) a
informoval o některých projednávaných záležitostech, kdy Rada obce mimo jiné na těchto jednáních
rozhodla:
Rada obce Baška rozhodla















o uzavření 4 smluv služebnosti inženýrské sítě.
o uzavření Smlouvy o dílo č. FM/266/18/TSÚ – Pi mezi Obcí Baška a Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 FrýdekMístek a Obec Baška, jejímž předmětem je zimní údržba pozemních komunikací a chodníků
na mostech v období od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
o uzavření „Darovací smlouvy“ mezi obcí Baška a Moravskoslezským krajem,
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným hejtmanem prof. Ing.
Ivo Vondrákem, CSc., jejímž předmětem je darování čtyř kompletů – suchých obleků Aquatic
vč. příslušenství pro práci ve vodě za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
o uzavření smlouvy o zájezdovém představení Divadelní společnosti Háta na hru M.Coney
Velké lásky v malém hotelu, která bude uvedena v KD Baška 24. dubna 2019 v 19 hodin za
honorář 60.000,-Kč + 21% DPH. Pořadatel je zavázán uhradit i autorský honorář Divadelní a
literární agentuře Dilia ve výši 15% bruto. Divadelní společnost Háta je zastoupená Olgou
Želenskou Drápalovou, Opletalova 13/933 Praha 1 Nové město.
o uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů a jejich ochraně mezi obcí Baška a
společnosti ENBRA, a.s., se sídlem Durďákova 1786/5, 613 00 Brno, Černé Pole, IČ:
44015844, zastoupenou Milošem Zwiasem, vedoucím oddělení rozúčtování Karviná, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
o uzavření Smlouvy k zajištění zimní údržby místních komunikacích v obci Baška v zimním
období roku 2018 – 2019 mezi Obcí Baška a Ing. Liborem Pavlasem, Richardem Naisarem,
Jiřinou Herotovou.
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky elektronických komunikací č.
VPI/MS/2016/00086 ze dne 8.11.2016 týkající se prodloužení termínu realizace díla dle této
smlouvy.
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění
stavby č. IP-12-8023392/2 Kunčičky u Bašky 4121432462, na pozemku místní komunikace
p.č. 1123/183, k.ú. Kunčičky u Bašky v majetku Obce Baška, mezi Obcí Baška a ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874//8, 405 02 Děčín IV - Podmokly. Výše jednorázové
finanční úhrady bude činit 1.210,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
o uzavření Dohody o splacení dlužné částky mezi obcí Baška a společností Unitender, s.r.o.,
se sídlem Podzámčí 482/62, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 25394495, zastoupená
jednatelem Ing. Liborem Zegzulkou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Rada obce Baška pověřuje starostku
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k níže uvedeným právním úkonům za Obec Bašku:
- uzavírání smluv o služebnostech včetně budoucích smluv, které se týkají uložení přípojek
inženýrských sítí a zřízení přístupů a příjezdů (sjezdy) pro rodinné domy fyzických osob a
konání dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy,
- uzavírání smluv o právu provést stavbu, které se budou týkat staveb fyzických osob a konání
dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy,

Rada obce Baška schválila
 cenové podmínky pro uzavírání smluv o služebnostech, které jsou uvedeny v příloze č. 1
předloženého materiálu.
 uzavření „Plánovací smlouvy na vybudování veřejné technické infrastruktury“ mezi obcí
Baška a 1. Obchodní CZ spol. s.r.o, IČ: 27784410, Pod Hůrkama 487, 738 01 Staré Město dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
 plán zimní údržby pro období zimních měsíců roku 2018 – 2019.

Rada obce Baška doporučuje




Zastupitelstvu obce Baška vydat souhlas s provizorní komunikací po dobu realizace stavby
„Silnice II/477 – rekonstrukce mostu ev.č. 477-032 přes místní potok v obci Baška“, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvu obce Baška rozšířit předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška“ ze dne 29. 01. 2018 o změnový list
č. 05
Zastupitelstvu obce Baška uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška“ ze dne 29. 01. 2018, jehož
předmětem bude realizace objektu č. SO02 Objekt tělocvičny za cenu 19.023.543,- Ke bez
DPH .

Rada obce Baška zřídila


pro volební období 2018-2022 níže uvedené komise a zároveň jmenovala jejich předsedy a
členy z řad zastupitelů obce:
Komise investiční, územního plánování a stavební
Předseda:
Aleš Ludvík
Člen:
Ing. Radovan Kolek
Komise dopravní a bezpečnosti
Předseda:
Tomáš Roland
Komise životního prostředí
Předseda:
Richard Bayer
Komise školství, sportu a aktivit pro mládež
Předseda:
Mgr. Martin Ogořalek
Člen:
Richard Bayer
Komise sociální, zdravotní, bytová a občanských záležitostí
Předseda:
Jiří Sýkora
Komise kulturní a cestovního ruchu
Předseda:
David Blahut

Rada obce Baška ukládá
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předsedům komisí předložit Radě obce návrhy na členy jednotlivých komisí, kterým
předsedají, a to v počtu min. 5 členů.
Z: předsedové komisí
T: 6. 12. 2018

Rozprava:
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Zajímá mě Dohoda o splacení dlužné částky uzavřená se společností Unitender s.r.o.,
můžete to, prosím, upřesnit?
Irena Babicová,
(starostka) – Faktura za administraci dotace byla uhrazena 2x. Společnost Unitender s.r.o. nás
požádala o možnost vrácení částky prostřednictvím této Dohody.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Zajímá mě aplikace UZOb.cz. Obec ji již nevyužívá?
Irena Babicová
(starostka) – Tuto aplikaci jsme opustili. Její užívání provázely problémy technického rázu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Na čí straně byly problémy?
Irena Babicová
(člen ZO) – Na straně dodavatele. Pokud nedojde k nápravě, nebudeme v užívání aplikace pokračovat.
Budeme hledat jiný program.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady obce Baška.
K projednávání bodu č. 6 byli přizváni projektanti, aby nás seznámili s podrobnými informacemi
projektu. Ti se však zatím nedostavili. Proto předsedající požádala o odložení projednávání tohoto
bodu do doby jejich příchodu. V jednání se pokračovalo bodem č. 7.

Ad 7) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření kapacity základního
vzdělávání v obci Baška”
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 7 zápisu.
Paní starostka požádala pana Ing. Bystroně, aby si převzal slovo a přiblížil nám obsah změnových
listů.
Ing. René Bystroň
(stavební dozor) – První ZL se týká staré budovy školy. Chybí věnec – strop. Druhý ZL se týká také
budovy staré školy – chybí izolace. ZL č. 3 zahrnuje zjednodušení celkové fasáda. ZL č. 4 - původně
navržený sádrokarton nevyhovující požárním předpisů. ZL č. 5 se týká železobetonových věnců, které
v projektu chyběly, a to v projektu celé školy.
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Rozprava:
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Původní termín dokončení stavby se nemění?
Ing. René Bystroň
(stavební dozor) – Termín dokončení se mění z důvodu změny konstrukce fasády. Fasáda se bude
dokončovat v květnu, vnitřky budou dokončeny v dubnu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Mám dotaz k dodatku č. 2. Budou dodrženy etapy I, II, III.?
Irena Babicová
(starostka) – Jedná se o finanční etapy, tedy platby, ne termíny dokončení.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Baška a společností Zlínstav a.s., se sídlem
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, na realizaci stavebních prací stavby „Přístavba a rekonstrukce Základní
školy Baška, včetně výstavby tělocvičny“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška zmocňuje
starostku obce Baška k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Baška a společností Zlínstav
a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, na realizaci stavebních prací stavby „Přístavba a
rekonstrukce Základní školy Baška, včetně výstavby tělocvičny“

Ad 8)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření kapacity základního
vzdělávání v obci Baška”
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 8 zápisu.

Tento dodatek se týká výstavby tělocvičny pro základní školu. Bylo jednáno se zhotovitelem stavby
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Zhotovitel, po úpravách, předložil cenovou nabídku
na realizaci tělocvičny ve výši 19.023.543,-Kč bez DPH.
Rozprava:
Richard Bayer
(člen ZO) – Byl bych rád, kdybychom tento dodatek ještě neschvalovali a ještě si to rozmysleli.
Navržená tělocvična je malá. Postavit tělocvičnu v tak malém rozsahu je pro obec krok zpět. Rád bych
zahájil rozpravu o rozměrech tělocvičny.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Původní projekt měl navrhnout tělocvičnu na pozemek, který je k dispozici.
Přestěhováním hasičárny by bylo možné využít i tento pozemek navrhuji prověřit možnosti. Pan
König předal zastupitelům návrh v písemné podobě.
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David Blahut
(člen ZO) – Tělocvična je primárně určena pro školu a ne pro soukromé aktivity. Škole tato tělocvična
vyhovuje. Rozměrově je větší, než ta původní. Navíc jsou k dispozici venkovní prostory jako např.
doskočiště. Tento projekt je připravený, vysoutěžený a má stanovený termín zhotovení, který nám
vyhovuje.
Richard Bayer
(člen ZO) – Nesouhlasím s předloženým návrhem tělocvičny.
Ing. Josef Žák
(člen ZO) – Existují nějaké normy na výstavbu tělocvičny?
Roman Tomis
(investiční referent OÚ) – Ano existují, projekt těmto normám vyhovuje.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Ptal jsem se v Dobré, tam mají 2 tělocvičny, a mají je pořád plné. Jsem pro to, aby byla
postavena tato malá tělocvična, hasičárnu nechejme, kde je, a halu postavme u přehrady. Jinak s první
variantou nemohu souhlasit.
David Blahut
(člen ZO) – Tělocvična je dostačující i pro soukromé aktivity občanů, jako je jóga či judo.
Irena Babicová
(starostka) – Beru na vědomí Vaše připomínky, ale škola tělocvičnu potřebuje. Nemůžeme otevřít
devítiletku bez tělocvičny. Tuto tělocvičnu využijí všichni. K dispozici budou navíc i venkovní
prostory, jako je běžecká dráha.
David Blahut
(člen ZO) – O výstavbě tělocvičny už jsme diskutovali dlouho, tělocvičnu potřebujeme.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Pojďme postavit halu, přitáhne to lidi. Nestavějme hasičárnu. Pojděme raději postavit
halu. Hasičárna je jen pro pár lidí.
David Blahut
(člen ZO) – Můžete mí říct, které sporty tam nepůjdou hrát?
Richard Bayer
(člen ZO) – Basketball a futsal. Pro takové sporty musíme vždy hledat tělocvičny v jiných obcích.
Irena Babicová
(starostka) – Teď se bavíme o tělocvičně pro školu, ne o hale. Haly mají úplně jiné parametry.
Pavel Eliáš
(člen ZO) – Jak budou vypadat venkovní prostory? Děti budou využívat tělocvičnu převážně v zimě.
Irena Babicová
(starostka) – Venku bude běžecká dráha.
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Jaká je hala ve Frýdlantě n.O?
Mgr. Pavel Eliáš
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(člen ZO) – Je větší.
Irena Babicová
(starostka) – Ve Frýdlaně mají střední školu, platí na ně jiné parametry.
Mgr. Jiří Kozel
(TJ Sokol Ostrava) – Tělocvična není jen pro děti, které končí výuku ve 2 hodiny, ale i pro 3 tis. lidí,
kteří chtějí sportovat odpoledne. V navržené tělocvičně se to nedá. Je malá. Jen o málo větší než je
v sokolovně. Volejbal se v Bašce vždy hrál, i pro něj je tělocvična malá. Pro odpolední aktivity občané
využívají sál hostince U Čendy. Nepřijde mi to jako vhodný prostor. Větší tělocvična by poskytovala
možnost turnajů. Podívejte se na halu v Palkovicích, Raškovicích, na Čeladné. Pokud je možnost to
udělat, udělejme to hned. Neodkládejme to.
Mgr. Martin Ogořalek
(člen ZO) – Do tělocvičny se nevejde tenisový kurt. Tenis je dnes rozšířený.
Ing. René Bystroň
(stavební dozor) – Kdybychom dnes zastavili výstavbu tělocvičny, tak nás čeká proces na 2 roky,
výběr zhotovitele, atd. Klidně by se mohlo stát, že by děti neměly tělocvičnu i 5 let. Občan
k tělocvičně potřebuje i nějaký servis. Parkoviště, wellness, restauraci. Jsem pro, aby se teď postavila
malá tělocvična pro školu a následně hala. Nebojím se, že by se obě nevyužily. I kdybychom
tělocvičnu zvětšili, stejně to nepokryje všechny potřeby.
David Blahut
(člen ZO) – Nepleťme si halu s tělocvičnou. Do haly jsou třeba i tribuny. My stavíme tělocvičnu.
René Bystroň
(stavební dozor) – Jmenovali jste obce, které jsou vzdálené od Frýdku-Místku, a nemají tak žádné
možnosti sportování. Pro občany Bašky není problém využívat možnosti F-M.
Irena Babicová
(starostka) – Ukončuji rozpravu a dávám hlasovat.
Hlasování o návrhu usnesení:

11 pro, 1 zdržel, 2 proti - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení:

11 pro, 1 zdržel, 2 proti - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi obcí Baška a společností Zlínstav a.s., se sídlem
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, na realizaci stavebních prací stavby „Přístavba a rekonstrukce Základní
školy Baška, včetně výstavby tělocvičny“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška zmocňuje
starostku obce Baška k podpisu Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi obcí Baška a společností Zlínstav
a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, na realizaci stavebních prací stavby „Přístavba a
rekonstrukce Základní školy Baška, včetně výstavby tělocvičny“
Během projednávání bodu č. 8 dorazili projektanti. Následovalo projednání bodu č. 6.
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Ad 6) Silnice II/477 – rekonstrukce mostu ev.č. 477-032 přes místní potok v obci Baška Mostek
u cihelny
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 6 zápisu.
Máme tady zástupce projekční firmy Rušar mosty, s.r.o. paní Rušarovou a pana projektanta. Prosím je,
aby nám vysvětlili, v čem spočívá tento projekt.
Zástupce projekční firmy – Protože most se bude opravovat, je nutné v době stavby cestu zavřít a
vytvořit průjezd i pro autobusy a kamiony. Je to jednosměrně navržený průjezd, řízený semafory,
navržený tak by se stromy na těchto pozemcích zachovaly. U stromu bude proveden ořez do výšky 4
m (což je výška kamionů) a bandáž dřevěným bedněním. Následně budou umístěny betonové
svodidla. Strhne se travní drn a povrch bude vytvořen kameninovou drtí. V našem případě nebudou
použity betonové panely. Stromy budou průběžně ošetřovány, aby nedošlo k poškození. Na vedlejších
soukromých parcelách je předjednáno, že dojde k vykácení. Na vás teď je abyste schválili provedení
na Vašich pozemcích.
Roland Tomáš
(člen ZO) – A co chodci?
Zástupce projekční firmy – Lávku pro chodce není kam umístit, budou se muset vyhnout. Rychlost
bude snížena na 30 km. Nejlépe bude, když budou chodit přes parkoviště. Je možné povolit položení
lávky nad vaší kanalizací.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Nejlepší by byl úplný zákaz vstupu chodcům.
Irena Babicová
(starostka) – Máme strach, že se auta budou chtít vyhýbat semaforům, a budou to objíždět přes
parkoviště. Je možné navrhnou dočasné opatření v rámci projektu?
Libuše Uličná
(občanka Bašky) – Jak je možné, že nejde cestu zavřít. Když spadl most přes řeku, taky jsme se museli
přizpůsobit. Pustit chodce mezi kamiony je nesmysl.
Irena Babicová
(starostka) – Chodce tam určitě nepustíme.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – V jakém stádiu je teď havárie?
Zástupce projekční firmy – Lávka samotná je v havarijním stavu, ale do budoucna by se začala sypat i
cesta.
Irena Babicová
(starostka) – Dle posudku je v havarijním stavu celý most.
Paní Rušarová dodatečné popsala administrativní proces opravy.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Baška souhlasí
s vybudováním provizorní komunikace na pozemku p.č. 87 k.ú. Baška dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
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Paní starostka poděkovala projektantům za účast a za vysvětlení. Jednání zastupitelstva dále
pokračovalo bodem č. 9.
Ad 9) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Baška – Římskokatolická farnost Místek
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 9 zápisu.
Poskytnutí této dotace již bylo schváleno. Nyní došlo ke změně účelu dotace a to se musí smluvně
upravit a schválit. Původně dotace měla sloužit na opravu terénu kolem pískovcového kříže na
hřbitově v Hodoňovicích, rádi by ji však využili k opravě márnice.
Rozprava:
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. – Rád bych jen poznamenal, že tato změna účelu nebyla vyvolaná ze
strany farnosti. Paní starostka sama přednesla návrh na tuto změnu, proto věřím, že bude přijata.
Hlasování o návrzích usnesení:

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

Hlasování o návrzích usnesení:
Paní starostka se zdržela hlasování, loučila se s projektanty.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o změně účelového určení dotace veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/2018
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, a to na úhradu
nákladů spojených s dokončením opravy márnice na hřbitově v Hodoňovicích.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/2018 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, jehož předmětem je změna
účelového určení dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Ad 10) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Baška – Volejbalový klub Baška
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 10 zápisu.
Tento bod je obdobný. Jedná se o doplnění původní smlouvy. Volejbalisté žádají o rozšíření účelu
použití dotace. Tuto změnu je zapotřebí odsouhlasit.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrzích usnesení:

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

Hlasování o návrzích usnesení:
Paní starostka se zdržela hlasování, loučila se s projektanty.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o rozšíření účelového určení dotace veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.
23/2018 uzavřené mezi obcí Baška a Volejbalovým klubem Baška, se sídlem: Baška 311, 739 01
Baška, IČ 27015963, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka
6919, zastoupen předsedou Petrem Dibonem o úhradu členských a licenčních příspěvků členům VK
Baška, poplatků za vydání nových registračních průkazů a úhradu startovného do soutěže OV-Z.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 23/2018 mezi
obcí Baška a Volejbalovým klubem Baška, se sídlem: Baška 311, 739 01 Baška, IČ 27015963, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6919, zastoupen předsedou
Petrem Dibonem, jehož předmětem je rozšíření účelového určení dotace, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
Ad 11) Odkoupení budovy č.p. 425 na pozemku p.č. 185/2 vč. budovy garáží na pozemku p.č.
185/3, budovy skladu na p.č. 185/4, pozemku p.č. 185/5 a pozemku p.č. 187/2, vše v k.ú.
Baška do vlastnictví obce Baška – řešení platebních podmínek
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 11 zápisu.
Řešíme platební podmínky odkupu druhé poloviny Kulturního domu. V záři jsme odsouhlasili, že
k odkupu dojde. Zatím nebylo rozhodnuto o platebních podmínkách. Navrhujeme financování
prostřednictvím úvěru. Oslovili jsme Komerční banku a Českou spořitelnu, aby nám zaslaly nabídku
úvěru na částku 14. mil za podmínek, které by nám vyhovovaly. V prosinci by následně byla
schvalovaná smlouva o úvěru.
Rozprava:
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Mohu se zeptat, jaký způsobem probíhalo jednání o ceně s prodávajícím?
Irena Babicová
(starostka) – Nabídka koupě části Kulturního domu přišla ze strany pana majitele. Oznámil, že se svou
činností končí, a pokud by obec měla zájem, pak budovu přednostně nabídne obci. Radní se byli na
nemovitost podívat a pan majitel nám dal nabídku ve výši 14 mil. Kč. Nechali jsme si zpracovat
znalecký posudek, který zní na částku 15 mil. Kč. O ceně jsme nediskutovali, byla ze strany majitele
pevně stanovena.
Richard Bayer
(člen ZO) – V realitní kanceláři to bylo nabídnuto za jakou částku?
Irena Babicová
(starostka) – To nevím.
Richard Bayer
(člen ZO) – Cena 14 mil. Kč se mi zdá vysoká.
Hlasování o návrhu usnesení:

11 pro, 2 zdržel, 1 proti - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
11 pro, 2 zdržel, 1 proti - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení:
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o způsobu koupě budovy č.p. 425 na pozemku p.č. 185/2 vč. budovy garáží na pozemku p.č. 185/3,
budovy skladu na p.č. 185/4, pozemku p.č. 185/5 a pozemku p.č. 187/2, vše v k.ú. Baška do vlastnictví
obce Baška, a to uzavřením smlouvy o přijetí úvěru.
Zastupitelstvo obce Baška ukládá
starostce obce předložit Zastupitelstvu obce ke schválení návrh smlouvy o přijetí úvěru na koupi
budovy č.p. 425 na pozemku p.č. 185/2 vč. budovy garáží na pozemku p.č. 185/3, budovy skladu
na p.č. 185/4, pozemku p.č. 185/5 a pozemku p.č. 187/2, vše v k.ú. Baška.
Ad 12) Prodej částí pozemků p.č. 230/1 a p.č. 231/2, a jejich směna za část pozemku 231/1, vše
v k.ú. Kunčičky u Bašky
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 12 zápisu.
Jedná se o historické majetkové vypořádání mezi manželi Halfarovými a obcí. Již dříve jsme
souhlasili s odkupem 3 pozemků. Nyní řešíme směnu částí pozemků, které nejsou dořešeny. Byly
vyhotoveny znalecké posudky. Navrhli jsme směnu s tím, že cenový rozdíl bude obci doplacen.
Manželé Halfarovi souhlasí, nyní záleží na zastupitelstvu, zda směnu schválí. Jen připomínám, že
předchozí nabídky byly podmíněny tím, aby byla celá situace řešena komplexně. Schválením této
směny by byla celá situace vyřešena.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 230/1 druh pozemku ostatní plocha a části pozemku p.č.
231/2 druh pozemku orná půda, k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví paní Ing. Yvony Halfarové,
bytem Kunčičky u Bašky 327, 739 01 Baška, za cenu dle znaleckého posudku, přičemž části pozemků
budou odměřeny geometrickým plánem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o nabytí a převodu části pozemku p.č. 231/1 druh pozemku orná půda, k.ú. Kunčičky u Bašky do
vlastnictví obce Baška za cenu dle znaleckého posudku, a to formou směny s částmi pozemků p.č.
230/1 druh pozemku ostatní plocha a p.č. 231/2 druh pozemku orná půda, k.ú. Kunčičky u Bašky,
přičemž přesný rozsah částí pozemků bude stanoven geometrickým plánem dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

Ad 13)

Prodej částí pozemků p.č. 1210/16, p.č. 1210/20 a p.č. 1286/15, a jejich směna za
pozemek p.č. 1212/18, vše k.ú. Kunčičky u Bašky
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 13 zápisu.
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Jedná se o pozemky pana Carbola, který požádal o odkup částí pozemků v našem vlastnictví a směnu
za jeho pozemek, který je využíván jako cesta s asfaltovým povrchem.
Rozprava:
Martin Carbol
(žadatel) – Pozemky aktivně obhospodařuji, pasu tam ovečky.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr na prodej částí pozemků p.č. 1210/16, p.č. 1210/20 a p.č. 1286/15, vše druh pozemku
orná půda, vše k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví pana Martina Carbola, bytem Kunčičky u Bašky
80, 739 01 Baška, za cenu dle znaleckého posudku, přičemž části pozemků budou odměřeny
geometrickým plánem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o nabytí a převodu pozemku p.č. 1212/18, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 315 m2, k.ú.
Kunčičky u Bašky do vlastnictví obce Baška za cenu dle znaleckého posudku, a to formou směny
s částmi pozemků p.č. 1210/16, p.č. 1210/20 a p.č. 1286/15, vše druh pozemku orná půda, vše k.ú.
Kunčičky u Bašky, přičemž části pozemků budou odměřeny geometrickým plánem dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
Ad 14) Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu pro rok 2018
Tento bod předkládá místostarosta – příloha č. 14 zápisu.
Místostarosta seznámil přítomné se změnami v jednotlivých kapitolách příjmové i výdajové části.
Rozprava:
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Stočné je nějaká dlouhodobá pohledávka?
Irena Babicová
(člen ZO) – Faktura byla uhrazena místo poskytnutí prací.
Richard Bayer
(člen ZO) – Co znamená položka zákonné odchodné?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Je to odchodné pro pana RNDr. Martina Čajánek, Ph.D. stanovené zákonem. Má na
to nárok. Částka zatím není přesně spočítaná. Je to jen hrubý odhad, vč. odvodů.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
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rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu pro rok 2018 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu o
8 363 391,- Kč dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.
Ad 15) Volba členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce pro volební období
2018-2022
Tento bod předkládá starostka obce Baška – příloha č. 15 zápisu.
Na ustavujícím zastupitelstvu obce byli jmenovaní předsedové finančního a kontrolního výboru a dále
někteří členové těchto výborů. Za člena finančního výboru byl navržen pan Kepr. Za člena kontrolního
výboru byl navržen pan Válek. Na ustavujícím zasedání nebyli přítomni, dnes jejich členství
odhlasujeme. Kontrolnímu výboru stále chybí jeden člen. Žádám zastupitele, aby přednesli svoje
návrhy.
Rozprava:
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Navrhuji pana Mgr. Eliáše.
Irena Babicová
(starostka) – Souhlasíte s kandidaturou?
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – Souhlasím.
Hlasování o návrhu usnesení – pan Keprt:

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

Hlasování o návrhu usnesení – pan Válek:

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

Hlasování o návrhu usnesení – pan Eliáš:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška volí na volební období 2018 – 2022
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 118 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, členem finančního výboru Zastupitelstva obce Baška pana Pavla Keprta.
Zastupitelstvo obce Baška volí na volební období 2018 - 2022
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 118 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Zastupitelstva obce Baška pana Michala Válka
a Mgr. Pavla Eliáše.
Ad 16) Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Baška
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 16 zápisu.
Navrhujeme, aby nebyl souběh jednotlivých odměn zastupitelů. Tedy tak, aby zastupitelé dostávali jen
jednu odměnu za členství či předsednictví ve výboru nebo komisi, a to vždy tu vyšší.
Rozprava: bez připomínek
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Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška stanovuje
měsíční odměny za výkon funkce člena Zastupitelstva obce Baška v souladu s nařízením vlády č.
318/2017 Sb. s účinnosti od 1. 12. 2018, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu.
Ad17) Náhrada za nevyčerpanou dovolenou
Tento bod předkládá místostarosta – příloha č. 17 zápisu.
Tento bod je pouze formální. Jedná se o proplacení nevyčerpané dovolené bývalého pana
místostarosty. Na náhradu nevyčerpané dovolené má nárok, je však nutný souhlas zastupitelstva.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
na základě žádosti bývalého uvolněného místostarosty obce pana RNDr. Martina Čajánka Ph.D., že
bývalému uvolněnému místostarostovi obce bude poskytnuta náhrada za 10 dnů nevyčerpané poměrné
části dovolené v roce 2018.

Ad 18) Diskuze
Libuše Uličná
(občanka Bašky) – Je zpracovaný výhled co se bude dít následující 4 roky?
Irena Babicová
(starostka) – V prosinci budeme mít zásobník investičních akcí na jeden rok. Priorita je pro nás
samozřejmě škola.
Libuše Uličná
(občanka Bašky) – Je třeba zahrnou do zásobníku chodníky a cestu na Lísek.
Irena Babicová
(starostka) – Chodníky budou. Cesta na Lísek taky, ale určitě ne v roce 2020.
Libuše Uličná
(občanka Bašky) – Prosím alespoň dodat značení nejvyšší povolené rychlosti 30 km na mostku. Počítá
se se zastávkou na znamení u hřbitova?
Irena Babicová
(starostka) – Zastávka ano, záliv zatím ne.
Ad 19) Usnesení
Předsedající předává slovo zpravodaji panu Ing. Lukáši Königovi, který předkládá Zastupitelstvu obce
Baška návrh usnesení. Zpravodaj konstatuje, že usnesení přijatá k jednotlivým bodům projednaným na
dnešním zasedání zastupitelstva obce byla platně přijatá.
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Ad 20) Závěr
Na závěr zasedaní poděkovala starostka za účast a diskusní příspěvky.

Irena Babicová
starostka obce Baška

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Josef Žák

…………………………….

Ing. Tomáš Břežek

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven:
Zapsal:

19.00 hodin
21. 11. 2018
Bc. Lenka Chromiáková
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