8. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 13. 06. 2019 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu
Baška, II. patro od 17.00 hodin
Přítomni:

12 členů zastupitelstva
4 občanů
účast celkem

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

22.

23.
24.
25.
26.

Zahájení a schválení návrhu programu
Volba zpravodaje
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti Rady obce Baška
Závěrečný účet Obce Baška za rok 2018
Účetní závěrka Obce Baška za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2019
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška –
Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi obcí Baška a CNM textil, a.s.
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti - Statutární město Frýdek-Místek, se
sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupena primátorem Mgr. Michaelem Pobuckým
Kupní smlouva mezi Obcí Baška a ZD Beskyd Palkovice, a.s.
Směna pozemku p.č. 1103/7 k.ú Baška za pozemek p.č. 1883/3 k.ú Baška a prodej části pozemku
p.č. 1883/3 k.ú. Baška
Žádost o prodej částí obecních pozemků p.č. 1286/15, p.č. 1210/20 a p.č. 1210/16 vše v k.ú.
Kunčičky u Bašky
Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 1407/1 k.ú. Baška
Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 1407/3 k.ú. Baška
Nabídka převodu pozemků v k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví obce Baška – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Směna části pozemku p.č. 756 za část pozemku p. č. 716 oba v k.ú. Kunčičky u Bašky
Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Baška
Informace o provozování splaškové kanalizace
Dohoda o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí
Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28
Října 2155, IČ: 68158025 – pan Břežek
Dohoda o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí
Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28
Října 2155, IČ: 68158025 – paní Nohlová
Návrh zřizovatele nadačního fondu Baška dětem na nové členy správní a dozorčí rady
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. Starostka informovala o změně v průběhu jednání, která je
v souladu se zákonem a není v rozporu s jednacím řádem – po schválení usnesení bude konstatováno, zda bylo
usnesení platně přijato a samotné přijaté usnesení už nebude zpravodaj číst, vyjma pozměňujících či doplňujících
usnesení. Zahájení bylo přítomno 12 členů zastupitelstva. Zasedání je schopno platně jednat a usnášet. Do
zahájení zasedání se omluvil pan Ing. Kolek, Mgr. Ogořalek a pan Blahut. Starostka se dotázala ověřovatele
z minulého zasedání pana Ing. Königa, zda zápis odpovídal průběhu jednání. Odpověděl kladně ano.
Starostka obce předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další úpravu
programu.
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8. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o programu:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 8. zasedání Zastupitelstva obce Baška.

Ad 2)

Volba zpravodaje

Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na zpravodaje, který bude zaznamenávat návrhy usnesení
podané v rozpravách a diskuzi.
Irena Babicová
(starostka) - Navrhuji zpravodajem tohoto zasedání pana Rolanda Tomáše.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 8. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Rolanda Tomáše.

Ad 3)

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem byla určená p. Lenka Chromiáková, pracovnice OÚ. Předsedající vyzývá zastupitele k předložení
návrhů na dva ověřovatele zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – Navrhuji pana Ing. Žáka a pana Ing. Břežka.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Ing. Josefa Žáka a pana Ing. Tomáše Břežka.

Ad 4)

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

Paní starostka informovala, jak byla splněna usnesení přijata na 5., 6. a 7. zasedání Zastupitelstva obce, které se
konaly ve dnech 14. 03., 25. 04. a 29. 05. 2019.


Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o námitkách a připomínkách uplatněných k Návrhu změny č.1 Územního plánu Baška, dle Návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu změny č.1 Územního
plánu Baška, zpracované Odborem územního rozvoje a stavebního řádu MMFM, příloha č. 1
předloženého materiálu.



Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o vymezení minimální výměry pozemku pro výstavbu nových rodinných domů 1 RD = 800m 2 a
řadových domů 1 ŘRD = 500m2.
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8. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Plnění: Informace o přijatém usnesení zaslána na Odbor územního rozvoje a stavebního řádu MMFM
k zapracování.


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
a) K tomuto bodu žádosti č. 1 nebylo přijato usnesení.
b) zařadit žádost č. 1 o návrh na pořízení změny do Územního plánu Baška, p.č. 1763/1 a 1765/3, k.ú.
Baška, do ploch smíšených obytných
c) nezařadit žádost č.1 návrh na pořízení změny do Územního plánu Baška, p.č.1764, k.ú.Baška, do
ploch smíšených obytných, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.



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, nezařadit žádost č. 2 o návrh na pořízení změny do Územního
plánu Baška, a to do ploch zemědělské zahrady, p.č.913/26, k.ú. Hodoňovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.



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, nezařadit žádost č.3 o návrh na pořízení změny do Územního
plánu Baška, a to do ploch zemědělské zahrady, p.č.913/29, k.ú.Hodoňovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.



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, nezařadit žádost č.4 o návrh na pořízení změny do Územního
plánu Baška, a to do ploch smíšených obytných p.č.1123/177, k.ú.Kunčičky u Bašky, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.



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, nezařadit žádost č.5 o návrh na pořízení změny do Územního
plánu Baška, a to do ploch rekreačních p.č.360/4 a 360/33, k.ú.Kunčičky u Bašky, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.



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, nezařadit žádost č.6 o návrh na pořízení změny do Územního
plánu Baška, a to do ploch výroby a skladování p.č.1263/23, 1263/26, 1263/27, k.ú. Kunčičky u Bašky,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.



K žádosti č. 7 nebylo přijato 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, nezařadit žádost č. 8 o návrh na pořízení změny do Územního
plánu Baška, a to do ploch smíšených obytných, p.č. 1867/3, k.ú. Baška, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.



K žádosti č. 9 nebylo přijato 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, nezařadit žádost č. 10 o návrh na pořízení změny do Územního
plánu Baška, a to do ploch smíšených obytných p.č.1123/197 a 1123/199, k.ú. Kunčičky u Bašky, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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8. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Plnění: Informace o přijatém usnesení k jednotlivým bodům byly písemně sděleny jednotlivým žadatelům
(vlastníkům pozemků).


Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 5 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.

Plnění: Dodatek č. 5 byl uzavřen dne 21. 03. 2019.


Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 716 druh pozemku vodní plocha v k.ú. Kunčičky u Bašky,
za cenu 100,- Kč/m2, která bude odměřena geometrickým plánem, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.

Plnění: Záměr byl vyhlášen od 27.03. – 12.04.2019. Na dnešním 8. zasedání ZO schvalujeme směnnou smlouvu.


Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 1286/15 k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku orná půda,
za cenu dle znaleckého posudku, která bude odměřena geometrickým plánem, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.



Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s nabytím a převodem pozemku p.č. 1212/15 v k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku ostatní plocha, ve
výměře 166 m2, do vlastnictví obce Baška, za cenu dle znaleckého posudku.

Plnění: Záměr byl vyhlášen od 27.03. – 12.04.2019.


Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
podání přihlášky obce Baška do Svazu měst a obcí ČR.

Plnění: Přihláška do Svazu měst a obcí ČR byla podána, členský příspěvek byl zaplacen.


Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2019 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu
o 56.550,-Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Plnění: Zapracováno do účetnictví v měsíci duben.


Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 6 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 rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 7 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. 2 předloženého materiálu.

Plnění: Dodatky č. 6 a č. 7 byly uzavřeny dne 3. a 6. 5. 2019.


Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o schválení a uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
UZSVM/OFM/1393/2019-OFMM“ vztahující se k pozemku p.č. 723/3, k.ú. Baška.
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8. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Plnění: Smlouva byla podepsána dne 3.5.2019


Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška a paní Marií Kučovou, bytem Kunčičky u Bašky 19, 739 01
Baška, jejímž předmětem bude prodej pozemku parc. č. 1286/64 k.ú. Kunčičky u Bašky, druh pozemku
orná půda, ve výměře 329 m2, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 32,-Kč/m2, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.



Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška a panem Felixem Kučou, bytem Kunčičky u Bašky 19, 739
01 Baška, jejímž předmětem bude koupě pozemku parc. č. 1212/15 k.ú. Kunčičky u Bašky, druh
pozemku ostatní plocha, ve výměře 166 m2, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 79,-Kč/m2, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu.

Plnění: Na Katastr nemovitostí bylo podáno ohlášení změny údajů o pozemku (rozdělení pozemků). Změny podle
GP byly zapsány. Nyní můžeme přistoupit k podpisu smlouvy.


Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Baška a panem Martinem Carbolem, bytem Kunčičky u Bašky
80, 739 01 Baška, jejímž předmětem bude směna pozemků p.č. 1210/37 ve výměře 270 m 2, p.č.
1210/38 ve výměře 201 m2 a p.č. 1286/62 ve výměře 320 m2, vše druh pozemku orná půda, vše k.ú.
Kunčičky u Bašky, za ceny dle znaleckých posudků, přičemž směna se uskutečňuje s doplatkem ve
prospěch Obce Baška, a to ve výši 427,-Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Plnění: Na Katastr nemovitostí bylo podáno ohlášení změny údajů o pozemku (rozdělení pozemků). Změny podle
GP byly zapsány. Nyní můžeme přistoupit k podpisu smlouvy.


Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 42.000,- Kč, na úhradu pobytu paní Boženy
Tesarčíkové, bytem Kunčičky u Bašky 28, 739 01 Baška v Domově pro seniory Frýdek-Místek,
přičemž 32.000,- tvoří spoluúčast paní Boženy Tesarčíkové a 10 000,-Kč finanční spoluúčast obce
Baška.



Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dohody o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek,
příspěvková organizace se sídlem 28. října 2155, IČ: 68158025 na rok 2017, dle přílohy č. 1.
předloženého materiálu.

Plnění: p. Tesarčíková nebyla do Domova pro seniory přijata, proto Dohoda nebyla uzavřena a příspěvek na
spoluúčast nebyl vyčerpán.



Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 8 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 rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 9 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. 2 předloženého materiálu.
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8. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Plnění: Dodatky č. 8 a č. 9 byly oba uzavřeny dne 30. 05. 2019.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 5., 6. a 7. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 5)

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

Místostarosta sdělil, že od posledního zasedání Zastupitelstva obce Baška, ve kterém se kontrolovalo plnění
usnesení, se konalo celkem 12 schůzí Rady obce (15. - 26. schůze) a informoval o některých projednávaných
záležitostech, kdy Rada obce mimo jiné na těchto jednáních rozhodla:


o uzavření smlouvy o pronájmu mezi Obcí Baška a Veterán Klubem Baška, jejímž předmětem je nájem
parkoviště pod přehradou (p.č. 965/1 v k.ú.Baška), jako prodejní plochy k pořádání tradiční „AUTO
MOTO VETERÁN BURZY“ historických vozidel na jarní burzu dne 20.4.2019 a podzimní burzu dne
14.9.2019 za cenu 5.000,-Kč/za jednu burzu.



o uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Baška a firmou Lesostavby Frýdek–Místek a.s., se sídlem Slezská
2766, 738 01 Frýdek - Místek, IČ 45193118 na realizaci zakázky s názvem „Rekonstrukce chodníků
podél silnice č. II/477 a č. III/48425 v obci Baška, včetně autobusového zálivu Baška-střed“ za cenu
3 238 000 Kč bez DPH tj. 3 917 980 Kč s DPH,



o uzavření smlouvy – výpůjčky mezi obci Baška a Michalem Valachem Baška 364, 739 01 Baška na
bezúplatné využití pozemku p.č. 1951, a sportovního areálu v Autokempu Baška (beach volejbal,
tenisové kurty a antukové hřiště) za účelem konání sportovně hudebního festivalu BAŠKAFEST
konaný dne 27.7.2019



o výpovědi pachtu uzavřeného Nájemní smlouvou ze dne 23.11.2004 a následně dodatku č. 1 ze dne
22.05.2006, dodatku č. 2. ze dne 12.06.2007, dodatku č. 3 ze dne 26.02.2009 a dodatku č. ze dne
06.08.2014 k pozemku p.č. 1286/15 k.ú. Kunčičky u Bašky ke dni 31. 12. 2019.



o uzavření Smlouvy o výpůjčce části budovy – sálu Kulturního domu č.p. 450 na , k. ú. Baška s Ing.
Hanou Poledníkovou, bytem Baška – Hodoňovice 120, 739 01 Baška za účelem konání zkoušek
divadelních představení členů Spolku dobrovolně nedobrovolných herců z Bašky, které budou probíhat
každou neděli od 17.00 - 18.00 hodin a budou trvat do 20.00 – 21.00 v období od 5. května 2019 do 31.
prosince 2020.



o uzavření Dodatku č. 5 mezi Obcí Baška a pojišťovnou Kooperativa, a.s. o pojištění majetku obce
Baška.



o uzavření pojistné smlouvy č. 8603263443 mezi Obcí Baška a pojišťovnou Kooperativa, a.s. o
odpovědnosti zastupitelů obce Baška.



o přijetí finančního daru od společnosti ZD Beskyd Palkovice, a.s., se sídlem Palkovice č.p. 919, 739 41
Palkovice, IČ: 04850904 na rozvoj občanských aktivit v oblasti mládeže ve výši 50.000,- Kč
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o uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rozšíření vodovodu v obci Baška – lokalita Lísek“
mezi Obcí Baška a INSTALL CZ s.r.o., IČO: 25876643, Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí za
cenu 444.429,85 Kč bez DPH



zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Multifunkční hřiště Baška – Hodoňovice“
postupem pro limit č. 1 Interní směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.



vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „SENIOR TAXI pro obec Baška“,
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
postupem dle Interní směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.



o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška Mgr. Lukáši Dvořákovi, bytem Baška 162, 739
01 Baška pro rybářský kroužek Baška na úhradu nákladů na ubytování, stravování, dopravu, povolenky,
krmivo aj. ve výši 5.000,- Kč.



požádat o přezkoumání hospodaření obce Baška za rok 2019 Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Rada obce Baška schválila


přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu
v Moravskoslezském kraji v roce 2019“ ve výši 124.300,-Kč,


přijetí dotace z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost ve výši
3.148.794,-Kč



podání žádosti o dotaci v rámci 10. výzvy MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – Bezpečnost dopravy
pro zakázku s názvem „Rekonstrukce chodníků podél silnice II/477 a III/48425 v obci Baška“ – etapy
A1, B, C a D.

Všechna usnesení jsou v plném znění zveřejněna na elektronické úřední desce.
Rozprava:
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – V jakých lokalitách budou vybudovány remízky?
Irena Babicová
(starostka) – K umístění remízku byly vybrány pozemky p.č. 1286/15 v k.ú. Kunčičky u Bašky a taky za místní
části Lísek za chatovou oblastí směrem na Janovice na parc. č. 1780/15 v k.ú. Baška.
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – Pojištění zastupitelů souvisí s vykonáváním činnosti zastupitele?
Ing. Jan Richter
(člen ZO) – Zastupitelé nesou odpovědnost za přijatá usnesení. V případě, že by v důsledku přijatého usnesení
vznikla nějaká škoda, jsou zastupitelé pojištěni do výše škody 5 mil. Kč.
Irena Babicová
(starostka) – Není to novinka, zastupitelé byli pojištěni i v minulosti.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Na co bude použita dotace 124.300,-Kč?
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Irena Babicová
(starostka) – Dotace se vztahuje na kemp. Bude zrekonstruovaná kuchyňka - zakoupeny mikrovlnky, vařiče,
nerezové stoly se dřezy, nové informační tabule, nové elektropřípojky pro 14 karavanů a chemická výlevka pro
karavany, nové webové stránky pro kemp
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Kdo bude zajišťovat realizaci?
Irena Babicová
(starostka) – Web kempu a informační materiály má na starost firma MamiArt. Spolupracujeme s panem
Martinem Boháčem.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

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

Ad 6)

Závěrečný účet obce Baška za rok 2018
Tento bod předkládá předseda Finančního výboru Ing. Miroslav Slanina (příloha č. 6 zápisu):

Závěrečný účet obce Baška za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Baška za rok 2018
byly projednány Radou obce i Finančním výborem a doporučují je ke schválení. Ze zprávy a výsledku vyplývá,
že byly zjištěny chyby a nedostatky jako jsou neuveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy o
dílo na profilu zadavatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pracovníci byli poučeni a
v termínu do 31. 12. 2019 se zúčastní semináře o veřejných zakázkách.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
Závěrečný účet obce Baška za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Baška za rok
2018, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Baška za rok 2018 s výhradou a přijímá opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, dle přílohy č. 1 – 3 předloženého materiálu.

Ad 7)

Účetní závěrka obce Baška za rok 2018
Tento bod předkládá předseda Finančního výboru Ing. Miroslav Slanina (příloha č. 7 zápisu):

Účetní závěrka byla projednaná Radou obce i Finančním výborem a je doporučena ke schválení. Inventarizací
nebyla zjištěna žádná odchylka od účetního stavu.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení :

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
účetní závěrku obce Baška za rok 2018.
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Ad 8)

Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2019
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 8 zápisu):

Rozpočtové opatření se provádí především proto, že se objevily nové příjmy pro obec, se kterými v rozpočtu
nepočítalo. Jako je dotace rekonstrukce Hodoňovice 100, dotace na provoz dětské skupiny Školičky, dotace –
volby do EP, příjem z MS kraje na zajištění zimní údržby chodníků, od manželů Karáskových pro projekt Baška
dětem, předpokládá se příjem za dětský tábor a jako poslední je to prodej dříví.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení :

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2019 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu o 2 097 854 Kč dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 9)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška –
Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 9 zápisu):

Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku požádala o změnu účelu dotace. Původně byla tato
neinvestiční dotace určena na opravu chodníků kolem kostela, nyní žádají o změnu účelu na opravu a výměnu
zabezpečovacího systému.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení 9.1:

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

Hlasování o návrhu usnesení 9.2:
(RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. nebyl při hlasování přítomen)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o změně účelového určení dotace veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/2019 uzavřené
mezi obcí Baška a Římskokatolickou farností Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem: Skalice 91, 738 01 FrýdekMístek, IČ 60043253, církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury ČR, zastoupená farářem P. Mgr. Pawlem Grodkem na úhradu nákladů spojených s opravou
popraskaných oken, žlabů, svodů sakristie a kostela sv. Václava v Bašce, na opravu a výměnu zabezpečovacího
zařízení kostela, na zakoupení pomůcek pro úklid kostela, na volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/2019 mezi obcí Baška a
Římskokatolickou farností Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem: Skalice 91, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043253,
církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená
farářem P. Mgr. Pawlem Grodkem, jehož předmětem je změna účelového určení dotace, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
Ad 10) Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi obcí Baška CNM textil, a. s.
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 10 zápisu):
S vedením firmy CNM textil, a.s. se vede jednání o uzavření nové nájemní smlouvy, neboť tu původní
vypověděli ke dni 31.12.2019. Dosavadní výsledky vyjednávání Vám předkládáme v přiložené důvodové
zprávě.
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Rozprava:
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Garáže jsou přístupné od cesty?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Ano, ale pro obec budou k dispozici až od příštího roku.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Kolik nás stojí ročně splátky úvěru?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Cca 2 mil. Kč, úvěr máme na 7 let. Nájemné inkasujeme od března letošního roku. Původní
částka nájmu bude po 10 letošních měsíců. Od dalšího roku bude částka nájmu dle předloženého návrhu nájemní
smlouvy.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – To je cena s daní?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Je to cena bez daně.
Richard Bayer
(člen ZO) – Máte představu o tom, jak bude finančně náročná údržba budovy CNM textil, a.s.?
Irena Babicová
(starostka) – Náklady na opravy hradí nájemce.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Bude provedena kontrola objektu po ukončení nájmu?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Kontrola objektu může probíhat i v průběhu nájmu. Nájemce je povinen si objekt pojistit.
Hlasování o návrhu usnesení :

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
informace podané o průběhu a stavu vyjednávání ve věci nové nájemní smlouvy s firmou CNM textil
na léta 2020 – 2022.

Ad 11) SMLOUVA o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti - Statutární město Frýdek-Místek, se
sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupena primátorem Mgr. Michaelem
Pobuckým
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 11 zápisu):
V minulosti se tato smlouva uzavírala s MS krajem, nyní tato spolupráce přechází na město Frýdek-Místek.
Smlouva je na 10 let.
Rozprava:
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Částka je stanovena z počtu linek?
Ing. Jan Richter
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(místostarosta) – Ano, cena je stanovena podle četnosti spojů.
Richard Bayer
(člen ZO) – Cena jízdného bude stále stejná?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Ano, tyto podmínky se nemění.
Hlasování o návrhu usnesení :

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

Hlasování o návrhu usnesení :

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s uzavřením nové Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti mezi smluvními stranami Statutárním
městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek a Obcí Baška.
Zastupitelstvo obce Baška pověřuje
starostku Irenu Babicovou k podpisu smlouvy mezi Obcí Baška a Statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek a Obcí Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 12) Prodej pozemků p.č. 1145/8, p.č. 1145/30 a p.č. 1145/34 vše k.ú. Kunčičky u Bašky – úprava
smlouvy
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 12 zápisu):
Jedná se o pozemky, jejichž prodej jsme na min. zasedání schválili. Při sepisování smlouvy vznesl majitel ZD
Beskyd Palkovice, a.s. požadavek. Souhlasí se vším, ale chtěl upravit právo zpětné koupě na možnost odstoupení
od smlouvy. Tento návrh byl projednán s právníkem, obec tím nic neztratí a firma ZD Beskyd Palkovice, a.s.
bude mít jednodušší vyřizování stavebního řízení. Smluvní pokuty a ujednání o postavení fóliovníků platí,
změna je jen v možnosti odstoupení od smlouvy.
Rozprava:
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(člen ZO) – Jak je myšleno odstoupení od smlouvy.
Irena Babicová
(starostka) – V případě nenaplnění účelu prodeje bude možno odstoupit od smlouvy a ještě uplatnit pokutu.
Hlasování o návrhu usnesení 12.1:

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

Hlasování o návrhu usnesení 12.2:
Hlasování o návrhu usnesení 12.3:
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška ruší usnesení č. 8/6/2019

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o prodeji pozemků p.č. 1145/8, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 89 m2, p.č. 1145/30, druh
pozemku ostatní plocha ve výměře 169 m2 a p.č. 1145/34, druh pozemku ostatní plocha ve výměře 76 m 2, vše k.ú.
Kunčičky u Bašky do vlastnictví ZD Beskyd Palkovice, a.s., Palkovice 919, 739 41 Palkovice, za účelem výstavby
fóliovníku a jeho využívání k pěstební činnosti ze strany kupujícího, a to za kupní cenu ve výši 370,-Kč/m2 , tj.
celkem ve výši 123.580,-Kč, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem
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obce, a zároveň zmocňuje starostku Irenu Babicovou k podpisu kupní smlouvy dle rozhodnutí Zastupitelstva
obce.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího
 užívat nabyté nemovité věci za účelem výstavby fóliovníku, přičemž fóliovník bude uveden do provozu
nejpozději do 31. 12. 2021.
 a následně provozovat v tomto fóliovníku ode dne uvedení stavby do provozu pěstební činnosti.
Za účelem zajištění výše uvedeného závazku kupujícího bude součástí kupní smlouvy pro případ porušení výše
uvedeného závazku kupujícím, tj. pokud kupující nezrealizuje stavbu fóliovníku do 31. 12. 2021 nebo jej nebude
provozovat k pěstební činnosti, zejména ujednání o právu obce zpětné koupě dle § 2135 zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku a zároveň právo obce uplatnit smluvní pokutu ve výši kupní ceny třech pozemků (tj.
123.580,-Kč).
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o prodeji pozemků p.č. 1145/8, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 89 m2, p.č. 1145/30, druh
pozemku ostatní plocha ve výměře 169 m2 a p.č. 1145/34, druh pozemku ostatní plocha ve výměře 76 m2,
vše k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví ZD Beskyd Palkovice, a.s., Palkovice 919, 739 41 Palkovice, za cenu
stanovenou dohodou, a to ve výši 370,-Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření kupní smlouvu mezi Obcí Baška a ZD Beskyd Palkovice, a.s., Palkovice 919, 739 41 Palkovice, IČ:
04850904, jejímž předmětem bude prodej pozemků p.č. 1145/8, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ve
výměře 89 m2, p.č. 1145/30, druh pozemku ostatní plocha ve výměře 169 m2 a p.č. 1145/34, druh pozemku
ostatní plocha ve výměře 76 m2, vše k.ú. Kunčičky u Bašky, za cenu stanovenou dohodou, a to ve výši 370,Kč/m2, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Ad 13) Směna pozemku p.č. 1103/7 za pozemek p.č. 1883/3 oba v k.ú Baška
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 13 zápisu):
Jedná se o pozemek v souvislosti s budoucí stavbou chodníků od Bašťanky po brouzdaliště. Komunikaci v úseku
od Kotvy z kopce dolů ke křižovatce bychom rádi rozšířili. Proto jsme oslovili spolumajitele pana Slamjáka a
pana Doležila. Oni naopak mají zájem o pozemek pod výběhem koní pana Slamjáka. Tyto pozemky jsou
navrženy ke směně. Dnes se jedná o to, zda bude vyhlášen záměr na směnu pozemku.
Rozprava:
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Máme na Dřevěném kopci další pozemky, na který by tento pozemek navazoval?
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – K pozemku není přístup z místní komunikace.
Hlasování o návrhu usnesení :

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr obce Baška směnit pozemek p.č. 1883/3 druh pozemku ostatní plocha, ve výměře 540 m2,
k.ú. Baška za pozemek p.č. 1103/7 druh pozemku ostatní plocha, ve výměře 432 m2, k.ú. Baška.
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Ad 14) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1286/15, části pozemku p.č. 1210/16 a pozemku p.č. 1210/35
vše v k.ú. Kunčičky u Bašky
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 14 zápisu):
Pan Carbol požádal o prodej zmíněných částí pozemků, s tím, že je vlastníkem sousedních pozemků a v celém
pásu hodlá vybudovat sad. Rád by na to získal dotaci. Pozemek pod cestou, který vlastní v současné době prodat
nemůže. Použil ho jako zástavu při získání hypotéky. Do budoucna se prodeji nebrání.
Rozprava:
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Navrhuji zahrnout do smlouvy budoucí odkup cesty.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Toto je možné řešit samostatnou smlouvou budoucí.
Hlasování o návrhu usnesení :

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 1286/15, části pozemku p.č. 1210/16 a pozemku p.č. 1210/35 vše
druh pozemku orná půda, vše k.ú. Kunčičky u Bašky, za cenu dle znaleckého posudku, přičemž části pozemků
budou odměřeny geometrickým plánem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Ad 15) Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 1407/1 k.ú. Baška
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 15 zápisu):
Paní Klepáčová vlastní zahradní domek na Lísku, obec požádala o prodej pozemku, na kterém by si ráda
vybudovala parkovací místo. Rada obce prodej nedoporučila. Pozemek je ve svahu a do budoucna může být
použit pro rozšíření komunikace (výhybnu).
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení :

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
nevyhlásit záměr na prodej pozemku p.č. 1407/1 k.ú. Baška, druh pozemku ostatní plocha, ve výměře 97 m 2, k.ú.
Baška.

Ad 16) Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 1407/3 k.ú. Baška
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 16 zápisu):
Je to podobný případ jako u paní Klepáčové, také na Lísku na stejné ulici o kousek dále. RO nedoporučila
vyhlášení záměru ze stejných důvodů.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení :

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
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nevyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 1407/3 druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Baška.

Ad 17) Nabídka převodu pozemků v k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví obce Baška – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 17 zápisu):
Je to křižovatka u hasičárny v Kunčičkách u Bašky. Původně byly pozemky ve vlastnictví ŘSD, nyní jsou ve
vlastnictví státu. Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových nám je nabízí bezplatně k převodu. Tyto
pozemky navazují na naše pozemky.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení 17.1:

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

Hlasování o návrhu usnesení 17.2:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s bezúplatným převodem a nabytím pozemku parc. č. 1291/19 druh pozemku ostatní plocha ve výměře 398 m2,
parc. č. 1291/20 druh pozemku ostatní plocha ve výměře 697 m2, parc. č. 1291/27 druh pozemku ostatní plocha
ve výměře 166 m2 a parc. č. 1291/31 druh pozemku ostatní plocha ve výměře 101 m2, vše v k.ú. Kunčičky u
Bašky, do vlastnictví obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška pověřuje
starostku Irenu Babicovou k podpisu smlouvy mezi Obcí Baška a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, jejímž předmětem bude bezúplatný převod
pozemků parc. č. 1291/19 druh pozemku ostatní plocha ve výměře 398 m2, parc. č. 1291/20 druh pozemku
ostatní plocha ve výměře 697 m2, parc. č. 1291/27 druh pozemku ostatní plocha ve výměře 166 m2 a parc. č.
1291/31 druh pozemku ostatní plocha ve výměře 101 m2, vše v k.ú. Kunčičky u Bašky, která bude zpracována
druhou stranou.

Ad 18) Směna části pozemku p.č. 756 za část pozemku p. č. 716 oba v k.ú. Kunčičky u Bašky
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 18 zápisu):
V rámci narovnání majetkových vztahů se navrhuje směna dle vypracovaného geometrického plánu. Záměr již
byl vyhlášen. Dnes jednáme o uzavření směnné smlouvy.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení 18.1:

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

Hlasování o návrhu usnesení 18.2:
Hlasování o návrhu usnesení 18.3:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o prodeji části pozemku p.č. 716 druh pozemku vodní plocha v k.ú. Kunčičky u Bašky, která byla odměřena
geometrickým plánem č. 1056-147/2017 a označena jako díl „d“ o výměře 19 m2, do vlastnictví manželů
Štefkových, bytem Kunčičky u Baška 171, 739 01 Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s nabytím a převodem části pozemku p.č. 756 druh pozemku zahrada v k.ú. Kunčičky u Bašky, která byla
odměřena geometrickým plánem č. 1056-147/2017 a označena jako díl „a“ o výměře 2 m2, do vlastnictví obce
Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Baška a panem Ing. Štefkem Jiřím a paní Štefkovou Dagmar, oba bytem
Kunčičky u Bašky 171, 739 01 Baška, jejímž předmětem bude směna dílu „a“ parc. č. 756 druh pozemku
zahrada, ve výměře 2 m2, za díl „d“ parc. č. 716 druh pozemku vodní tok, ve výměře 19 m2, oba v k.ú. Kunčičky
u Bašky, při dohodnuté ceně 100,-Kč/m2, tedy s doplatkem ve výši 1.700,-Kč, který uhradí manželé Štefkovi
obci Baška.

Ad 19) Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Baška
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 19 zápisu):
Předchozí vyhláška, která tyto záležitosti upravovala, byla zrušena. Nyní bychom rádi vydali vyhlášku
upřesňující povinnosti majitelů psů. V příloze č. 1 jsou vyjmenovány místa, kterých se úprava týká, 2. příloha je
grafická.
Rozprava:
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – Ve vyhlášce mi chybí povinnost majitelů uklízet po psech exkrementy.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Ve vyhlášce to není proto, že to již upravují jiné zákony.
Richard Bayer
(člen ZO) – V čem je změna oproti původní vyhlášce?
Ing. Jan Richter
(člen ZO) – Nová vyhláška stanovuje místa, ve kterých je nutné dodržovat povinnosti stanovené touto
vyhláškou.
Hlasování o návrhu usnesení :

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vydat obecně závaznou vyhlášku obce Baška č. 1/2019 kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Baška.

Ad 20) Informace o provozování splaškové kanalizace
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 20 zápisu):
Zastupitelé obdrželi písemnou informaci k podaným reklamacím, co vše pracovníci služeb vykonávají v rámci
provozu kanalizace a jak přistupujeme k nepřipojeným občanů. Občané byli informováni ve Zpravodaji.
Rozprava:
Ing. Lukáš König
(člen ZO) – Jak se řeší reklamace, se kterými zhotovitel nesouhlasí?
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Irena Babicová
(starostka) – Dnes se mi dostal do rukou návrh dohody o narovnání mezi firmou Zlínstav, a.s. a obcí Baška, kde
se řeší tyto reklamační řízení. Návrh dohody nechám posoudit právníkům. Následně bude tato dohoda přeložena
zastupitelům ke schválení. V odstraňování nátoků balastních vod firma pokračuje. Obec je před rozhodnutím, co
dále s kanalizací, předkládám návrh na zpracování studie variant dalšího provozování kanalizace.
Aleš Ludvík
(člen ZO) – Kolik bude studie stát?
Irena Babicová
(starostka) – Asi 100 až 200 tis. Kč, před zadáním studie Vás budu informovat.
Irena Babicová
(starostka) – Navrhuji další 2 doplňující usnesení ve znění:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
Informaci o předložení dohody o narovnání se zhotovitelem stavby Kanalizace Baška týkající se probíhajících
reklamačních řízení
Zastupitelstvo obce Baška ukládá
starostce obce zajistit zpracování „Studie variant dalšího provozování splaškové kanalizace ve vlastnictví obce
Baška“.
Z: starostka
T: kontrola 09/2019
Hlasování o návrhu usnesení 20.1:

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

Hlasování o návrhu usnesení 20.2:
Hlasování o návrhu usnesení 20.3:

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
informace podané o stavu kanalizace v rámci reklamačních řízení se zhotovitelem stavby Kanalizace Baška,
porovnání vyfakturovaných nákladů na stočné a nátoky balastních vod, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu
a stav nenapojených nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Obci Baška.
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
Informaci o předložení dohody o narovnání se zhotovitelem stavby Kanalizace Baška týkající se probíhajících
reklamačních řízení
Zastupitelstvo obce Baška ukládá
starostce obce zajistit zpracování „Studie variant dalšího provozování splaškové kanalizace ve vlastnictví obce
Baška“.
Z: starostka
T: kontrola 09/2019

Ad 21) Dohoda o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí
Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28
Října 2155, IČ: 68158025 – pan Břežek
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 21 zápisu):
Obec Baška obdržela žádost Ing. Tomáše Břežka o finanční podporu na úhradu pobytu svého otce p. Františka
Břežka v Domově pro seniory Frýdek-Místek. Jedná se o jednorázovou částku za roční pobyt, po kterém se
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automaticky stane p. František Břežek občanem Frýdku-Místku a příspěvek bude hradit Statutární město FrýdekMístek. Ing. Tomáš Břežek souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 32.000,-Kč.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení 21.1:

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

Hlasování o návrhu usnesení 21.2:
(starostka Irena Babicová nebyla při hlasování přítomna)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 42.000,- Kč, na úhradu pobytu pana Františka Břežka,
bytem Hodoňovice 8, 739 01 Baška v Domově pro seniory Frýdek-Místek, přičemž 32.000,- tvoří spoluúčast
pana Františka Břežka a 10 000,-Kč finanční spoluúčast obce Baška.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dohody o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková
organizace se sídlem 28. října 2155, IČ: 68158025 na rok 2019, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.

Ad 22) Dohoda o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí
Baška a Domovem pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28
Října 2155, IČ: 68158025 – paní Nohlová
Tento bod předkládá místostarosta Ing. Jan Richter (příloha č. 22 zápisu):
V tomto bodu řešíme obdobnou situaci jako v tom předešlém, s tím rozdílem, že paní Nohlová nepožaduje
příspěvek od obce, celou částku si zaplatí sama.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

(Ing. Tomáš Břežek nebyl při hlasování přítomen)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dohody o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková
organizace se sídlem 28. října 2155, IČ: 68158025 na rok 2019, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.

Ad 23) Návrh zřizovatele „Nadačního fondu Baška dětem“ na nové členy správní a dozorčí rady
Tento bod předkládá starostka Irena Babicová (příloha č. 23 zápisu):
Předkládáme návrhy členů správní a dozorčí rady Nadačního fondu Baška dětem, všichni navržení kandidáti se
jmenováním souhlasí.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení 23.1:

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

Hlasování o návrhu usnesení 23.2:
(Ing. Tomáš Břežek nebyl při hlasování přítomen)
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška jmenuje
pětičlennou správní radu „Nadačního fondu Baška dětem“ ve složení jednoho zástupce zřizovatele, dvou
zástupců školy a dvou zástupců z řad rodičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška jmenuje
tříčlennou dozorčí radu „Nadačního fondu Baška dětem“ ve složení jednoho zástupce školy, jednoho zástupce
kontrolního výboru a jednoho zástupce finančního výboru Zastupitelstva obce Baška, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.

Ad 24) Diskuze
Richard Bayer
(člen ZO) – Proč není posekaná tráva na nové část hřbitova v Kunčičkách u Bašky.
Ing. Jan Richter
(místostarosta) – Z původní objednávky bylo kosení vyloučeno, s tím, že toto zajistí služby obce.
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – Dne 31.5. měla proběhnou přejímka školy. Jak to probíhalo?
Roman Tomis
(investiční referent) – Ano přejímka proběhla, na stavbě jsou nedodělky, které však nebrání užívání. Jedná se o
drobnosti jako chybějící řetízek, špinavá kostka v podhledu apod. Jsou to převážně kosmetické vady.
Mgr. Pavel Eliáš
(člen ZO) – Na kdy je naplánovaná kolaudace?
Roman Tomis
(investiční referent) – Předpokládáme konec června nebo první týden v červenci
Dále se diskutovalo o cyklostezce a současné výstavbě chodníků.
Ing. Zdeňka Chromíková (rodič dítěte navštěvující ZŠ Baška) – Přednesla své připomínky a návrhy na úpravu
školního řádu. Paní starostka ji informovala, že zastupitelé ani obec jako zřizovatel nemá právo zasahovat do
tohoto školního předpisu. Zároveň Ing. Chromíkovou ujistila, že její písemné podání bude projednáno Radou
obce a bude ji zaslána písemná odpověď.
Ad 25) Usnesení
Předsedající předává slovo zpravodaji panu Tomášovi, 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 26) Závěr
Na závěr zasedaní poděkovala starostka za účast a diskusní příspěvky.

Irena Babicová
starostka obce Baška
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Ověřovatelé zápisu:
Ing. Josef Žák

…………………………….

Ing. Tomáš Břežek

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven:
Zapsal:

19:10 hodin
18. 06. 2019
Bc. Lenka Chromiáková
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