28. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 13. 09. 2018 v Hodoňovicích v hostinci
U Čendy od 17.00 hodin
Přítomni:

11 členů zastupitelstva
10 občanů
21 účast celkem

Návrh programu:
1. Zahájení - Slib člena Zastupitelstva obce Baška
2. Schválení návrhu programu
3. Volba zpravodaje
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Kontrola plnění usnesení
6. Zpráva o činnosti Rady obce Baška
7. Odkoupení budovy č.p. 425 na pozemku p.č. 185/2 vč. budovy garáží na pozemku p.č. 185/3 a
budovy skladu na p.č. 185/4, k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška
8. Prodej části pozemku p.č. 1124/2, a pozemků p.č. 1145/8, p.č. 1145/30 a p.č. 1145/34 vše k.ú.
Kunčičky u Bašky
9. Odkup pozemku p.č. 1100 v k.ú. Baška do vlastnictví Obce Baška
10. Odkup pozemků za účelem rekonstrukce místní komunikace v k.ú. Hodoňovice
11. Návrh na bezúplatný převod pozemků p.č. 1265/27 a 1265/33 v k.ú. Baška a vodovodního a
plynovodního potrubí do vlastnictví obce Baška
12. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě –
Rozšíření vodovodu v obci Baška – lokalita Lísek.
13. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu pro rok 2018
14. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Baška v období 1-8/2018
15. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Baška
16. Stanovení výše odměn neuvolněnému členu Zastupitelstva obce Baška
17. Diskuze
18. Usnesení
19. Závěr

Ad 1) Zahájení – Slib člena Zastupitelstva obce Baška
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 11 členů
zastupitelstva. Zasedání je schopno platně jednat a usnášet. Do zahájení zasedání se omluvili Ing. Jan
Richter, Ing. Jaroslav Blahuta, Ing. Lukáš König, Adam Šotkovský. Paní starostka v úvodu vzpomněla
úmrtí paní Jiřiny Sýkorové. Zastupitelstvo obce Baška vyslechlo bez přijetí usnesení složení zákonem
předepsaného slibu člena Zastupitelstva obce Baška pana Romana Bohačíka.
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Starostka se dotázala ověřovatelů z minulého zasedání pana Rolanda Tomáše a pana Richarda Bayera,
zda zápis odpovídal průběhu jednání. Oba ověřovatelé odpověděli kladně, ano.
Ad 2) Schválení návrhu programu
Starostka obce předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další
úpravu programu.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 28. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Ad 3) Volba zpravodaje
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na zpravodaje, který bude zaznamenávat návrhy
usnesení podané v rozpravách a diskuzi.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) - navrhuje zpravodajem tohoto zasedání Ing. Tomáše Břežka, který bude zaznamenávat
usnesení přijatá na tomto zasedání.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 28. zasedání Zastupitelstva obce Baška Ing. Tomáše Břežka.
Ad 4) Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na dva ověřovatele zápisu.
Irena Babicová
(starostka) - navrhuje za ověřovatele zápisu Ing. Vavříka a Mgr. Romanu Žižkovou.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 28. zasedání Zastupitelstva obce Baška Mgr. Romanu Žižkovou a Ing. Libora
Vavříka.
Ad 5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
Tento bod předkládá starostka obce Baška – příloha č. 4 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) - Informovala o projednávaných záležitostech z 27. zasedání zastupitelstva, na kterém
zastupitelé mimo jiné pověřili starostku k:
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-

jednání s panem Alfonsem Hyklem, bytem 28. října 2024, 738 01 Frýdek‑Místek, o odkupu
pozemku parc. č. 1100, k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška.

Odkup tohoto pozemku je jedním z bodů dnešního programu. Návrh kupní smlouvy je připravený, dnes
zastupitelé rozhodnou o jejím uzavření.
-

jednání s panem Jaroslavem Zachariášem, majitelem části objektu Kulturního domu v Bašce,
které bude směřovat k budoucímu odkupu nemovitosti do vlastnictví obce Baška.

Jednání s panem Zachariášem proběhla. Odkup tohoto objektu je taktéž předmětem dnešního jednání.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 27. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Ad 6) Zpráva o činnosti Rady obce
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 6 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) - Sdělil, že od posledního zasedání Zastupitelstva obce Baška, které se konalo
11. 09. 2018, proběhlo celkem 8 schůzi Rady obce (112. – 118. schůze) a informoval o některých
projednávaných záležitostech, kdy Rada obce mimo jiné na těchto jednáních rozhodla:
Rada obce Baška rozhodla

-

-

o uzavření 8 smluv o zřízení služebnosti inžernýrské sítě
o přijetí dotace ve výši 363 800 Kč z „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace
2018„ z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „ PD – Chodník u silnice
III/48412 v obci Baška, k.ú. Hodoňovice.
o uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu majetku“ mezi Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 30 a Obcí Baška,
Baška 420, 739 01.
o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného
územního a stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu
„Novostavba hasičské zbrojnice v Obci Baška“ mezi Obcí Baška a Živnostenská projekční
s.r.o., IČ 27765946, se sídlem Poděbradova 61, 702 00 Ostrava, za cenu 990.000,- Kč bez
DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
vydat Osvědčení o vzniku mandátu na člena Zastupitelstva obce Baška ke dni 09. 08. 2018 p.
Romanovi Bohačíkovi.
o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro roky 2019, 2020 mezi
obcí Baška a společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČ: 60193492

Rada obce Baška schválila
-

rozpočtové opatření Rady obce Baška č. 6 pro rok 2018
změnu poddodavatelů zhotovitele stavby „Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci
Baška“, kterou předložila společnost Zlínstav a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
IČO 28315669
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-

projednala obsah petice občanů ze dne 6.9.2018 a schválila návrh odpovědi

Rada obce Baška pověřila starostku
-

-

-

k podpisu Smluv o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o způsobu úhrady za
tuto službu mezi Obcí Baška, Baška 420, 739 01 Baška a rodiči (zákonnými zástupci), jejichž
děti splní podmínky pro přijetí do dětské skupiny Školička.
k podpisu Smlouvy o dílo mezi obcí Baška a Ing. Janem Pazdziorou., se sídlem Mírová
360/11, 736 01 Havířov – Město, na zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení vč. zajištění stavebního povolení v právní moci a
dokumentace pro provádění stavby za cenu 340.000,- Kč.
k podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.2.2018 mezi obcí Baška a firmou
Nellprojekt s.r.o., se sídlem Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, IČ 29209081, jehož předmětem
bude změna čl. 3 Doba, místo a další podmínky plnění odst. 1 následovně:
I. etapa – do 30.11.2018.

Rada obce Baška souhlasí
-

s Knihovním řádem Obecní knihovny v Bašce č.p. 420 a pověřuje knihovnici Dajanu
Zápalkovou odesláním Žádosti o změnu údajů knihovny v evidenci knihoven na Ministerstvo
kultury ČR.

Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady obce Baška.
Ad 7) Odkoupení budovy č.p. 425 na pozemku p.č. 185/2 vč. budovy garáží na pozemku p.č.
185/3 a budovy skladu na p.č. 185/4, k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška
Tento bod předkládá starostka obce Baška – příloha č. 7 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – Jedná se o záměr koupení budovy, kde dnes sídlí CNM textil vč. skladovacích prostor,
garáží a přilehlých pozemků. Je to budova sousedící s naším Kulturním domem. Majitelka
nemovitosti, prostřednictvím svého manžela, pana Zachariáše, nám nabídla odkup této nemovitosti.
Spolu se zastupiteli jsme se již byli v budově podívat. Seznámili jsme se se stavem budovy. Pro obec
tyto prostory poskytují budoucí možnosti pronájmu prostor pro podnikatele. Ve vrchních patrech je
možné vybudovat například byty. Jsou to velké místnosti, které by se mohly upravit na byty pro
seniory. Výhodou jsou nainstalované výtahy, které by bylo možné také využít i pro sál Kulturního
domu. Nemovitost nám byla nabídnuta za cenu 14. mil Kč, s tím že odprodej by byl realizován do
konce letošního roku. Na dalším zasedání Zastupitelstva obce by se rozhodlo, jakým způsobem by byl
odkup financován.
Rozprava:
Richard Bayer
(člen ZO) – Za jakou částku prodala obec tuto nemovitost 16. lety?
Irena Babicová
(starostka) – Bylo to za 6 mil. Kč.
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Richard Bayer
(člen ZO) – Navržená cena se mi zdá vysoká. Již nyní máme problémy s provozními náklady
Kulturního domu samotného, proč tedy chcete kupovat další část budovy?
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – S panem Zachariášem jsme jednali. Dle smlouvy bude v budově ještě rok nájemce a
nájemné není zanedbatelné. Zatím máme čas se rozhodnout, jak budovu využijeme. Případně můžeme
prodloužit nájem. Já si naopak myslím, že cena je nízká a určitě neodpovídá tržní ceně. Věřím, že pro
tuto nemovitost najdeme využití.
Richard Bayer
(člen ZO) – Momentálně je před volbami. Myslím si, že o koupi by mělo rozhodnout nové
Zastupitelstvo.
Irena Babicová
(člen ZO) – Ano máš pravdu, ale ta nabídka přišla teď, a teď o ní musíme rozhodnou. Myslím, že by
obec měla takové strategické budovy skupovat. Za cenu 14 mil. Kč by obec takový objekt, v takovém
dobrém stavu a s parkovištěm jinde nekoupila. Podnikatelé mě často oslovují, při hledání prostor a já
je musím odmítat. Potřebujeme rozšířit služby obce.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Souhlasím, že by mělo rozhodovat nové Zastupitelstvo, ale takto bude moci
rozhodnout alespoň o způsobu financování. Cenu považuji za výhodnou, již teď bude objekt na sebe
vydělávat.
Ludmila Korousová
(občanka Hodoňovic) – Já bych to koupila, je třeba nějaké prostory, kde se budou dělat např. rodinné
oslavy, pohřby, nebo zubní ambulance.
Ludvík Aleš
(občan Hodoňovic) – Doporučuji koupit, s prostorami bojujeme dlouho, bude to jenom dobře.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
se záměrem nabytí budovy č.p. 425 na pozemku p.č. 185/2 vč. budovy garáží na pozemku p.č. 185/3 a
budovy skladu na p.č. 185/4, k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška za cenu 14 mil. Kč, s termínem
odkupu do 20. 12. 2018.

Ad 8) Prodej části pozemku p.č. 1124/2, a pozemků p.č. 1145/8, p.č. 1145/30 a p.č. 1145/34
vše k.ú. Kunčičky u Bašky
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 8 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Jedná se o více pozemků, jsou to bývalé cesty, které se dnes nacházejí v areálu
bioplynové stanice. Doporučení Rady obce je tyto pozemky odprodat, s tím, že pozemek, který
zasahuje do obecní komunikace, si ponecháme ve vlastnictví obce. Tyto pozemky jsou pro nás
nevyužitelné, obhospodařuje je jiný vlastník. Obec nechala zpracovat znalecký posudek, žadatel s
cenou souhlasil.
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Rozprava:
Ludvík Aleš
(občan Hodoňovic) – Nesouhlasím, takto bychom mohli alespoň mluvit do to, když tam budou chtít
něco postavit.
Korousová
(občanka Hodoňovic) – Nesouhlasím, nekomunikují s námi, nechovají se k nám hezky. Neustále
jednají s lidmi, kteří vlastní pozemky v sousedství. Májí zájem se rozšiřovat a stavět.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 1124/2, druh pozemku ostatní plocha, která bude
odměřena geometrickým plánem a neleží pod komunikací ve směru Kunčičky u Bašky - Hlíny, dále na
prodej pozemku p.č. 1145/8, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1145/30, druh pozemku
ostatní plocha a p.č. 1145/34, druh pozemku ostatní plocha vše k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví
ZD Beskyd Palkovice a.s., Palkovice 919, 739 41 Palkovice, za cenu dle znaleckého posudku.
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. Paní starostka podala nový návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá
projednání odkupu části pozemku p.č. 1124/2, druh pozemku ostatní plocha, která bude odměřena
geometrickým plánem a neleží pod komunikací ve směru Kunčičky u Bašky - Hlíny, dále na prodej
pozemku p.č. 1145/8, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1145/30, druh pozemku ostatní
plocha a p.č. 1145/34, druh pozemku ostatní plocha vše k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví ZD
Beskyd Palkovice a.s., Palkovice 919, 739 41 Palkovice, za cenu dle znaleckého posudku.
Zastupitelstvo obce Baška ukládá
starostce obce připravit podklady pro nové projednání odkupu pozemku p.č. 1145/8, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1145/30, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 1145/34, druh pozemku
ostatní plocha vše k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví ZD Beskyd Palkovice a.s., Palkovice 919, 739
41 Palkovice, za cenu dle znaleckého posudku.
T: 13.12.2018
Hlasování o návrzích usnesení 8.1 – 8.2:

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

Ad 9) Odkup pozemku p.č. 1100 v k.ú. Baška do vlastnictví Obce Baška
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 9 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Pozemek je situován u přehrady Baška. Dnes máme rozhodnou o nabytí a uzavření
smlouvy, kde už máme přesně nastaveny platební podmínky. Pan Hykl má podíl 2/3 a souhlasí se 3
splátkami a paní Hyklová má podíl 1/3 a chce částku uhradit celou najednou. Celkem se jedná o částku
1.271.200,-Kč.
Rozprava:
Ludvík Aleš
(obyvatel Hodoňovic) – Pozemek nalevo už je náš?
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RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Ano.
Ludvík Aleš
(obyvatel Hodoňovic) – Za jakou cenu se bude pozemek odkupovat?
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Za 400,-Kč/m2.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Není to plocha určená k zástavbě, využijeme ji nejspíše jako plochu pro parkoviště.
Hlasování o návrzích usnesení 9.1-9.2:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s nabytím a převodem pozemku parc. č. 1100, ve výměře 3178 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú.
Baška do vlastnictví obce Baška, za cenu stanovenou dohodou ve výši 400,-Kč/m2.
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.
Ad 10) Odkup pozemků za účelem rekonstrukce místní komunikace v k.ú. Hodoňovice
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 10 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Jedná se vlastně o často využívanou přístupovou komunikaci kolem hodoňovického
náhonu směrem do podjezdu pod I/56. Na těchto soukromých pozemcích se dodělával vodovodní řád.
Komunikace má pro údržbu nevhodný povrch. Je třeba to řešit dostatečně včas a vyřešit majetkoprávní
poměry, tak abychom mohli zhodnotit komunikaci položením nového povrchu. Tato informace není
nová, o této akci se mluví již dlouho. Máme zde k dispozici tabulku s výčtem pozemků a výměr.
Celková cena odkupu pozemků je 299.600,-Kč. Tato investiční akce je zahrnuta i v zásobníku
investičních akcí, tedy je s ní počítáno i v rozpočtu obce.
Rozprava:
Ing Libor Vavřík
(člen ZO) – Jaká je šíře komunikace?
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Cesta není široká, uvažuje se o jednosměrné komunikaci.
Roman Tomis
(zaměstnanec OÚ) – Cesta je široká cca 4 m.
Hlasování o návrzích usnesení 10.1-10.2:

pro 10, zdržel 1, proti 0- schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s nabytím a převodem pozemků uvedených v tabulce „Rekonstrukce komunikace v k.ú. Hodoňovice“,
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, do vlastnictví obce Baška, za účelem rekonstrukce
místní komunikace, za cenu stanovenou dohodou ve výši 200,-Kč/m2.
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.

Ad 11) Návrh na bezúplatný převod pozemků p.č. 1265/27 a 1265/33 v k.ú. Baška a vodovodního
a plynovodního potrubí do vlastnictví obce Baška
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 11 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Dostali jsme dopis od advokáta pana Mgr. Vadima Rybáře, který zastupuje pana
Sabelu, kde nabízí bezúplatný převod pozemků vč. inž. sítí. Rada obce doporučuje nesouhlasit.
Rozprava:
Irena Babicová
(starostka) – Ráda bych doplnila informaci, že se jedná o jednosměrnou komunikaci. Nedošlo by tedy
ani k odlehčení dopravě v Bašce. Komunikace je určena k užívání jen pro 8 pozemků.
David Blahut
(člen ZO) – Je to legální cesta?
Irena Babicová
(starostka) – Ano, bylo vydáno stavební povolení, ale čekala by nás rekonstrukce komunikace na
vlastní náklady.
David Blahut
(člen ZO) – Kdo provozuje plynovod a vodovod?
Irena Babicová
(starostka) – Plynárny a vodárny.
Josef Žák
(vedoucí pracovník obecních služeb) – Upozorňuji, že by zde byl problém se zimní údržbou. Vjezd a
výjezd z této cesty je úzký. Nevjede tam obslužná technika.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška nesouhlasí
s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1265/27 o výměře 837 m2, druh pozemku orná půda a
pozemku p.č. 1265/33 o výměře 876 m2, druh pozemku orná půda, oba v k.ú. Baška a vodovodního a
plynovodního potrubí do vlastnictví obce Baška.
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Ad 12) Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
– Rozšíření vodovodu v obci Baška – lokalita Lísek
Tento bod předkládá místostarosta obce Baška – příloha č. 12 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) – Jedná se o propojení vodovodu v Bašce - Lísku, které by se budovalo přes pozemky
pana Slamjaka, paní Plucnarové a paní Válkové s tím, že se napojí na vysokotlak a celá trať se
zokruhuje. Nebude už tak problém s tlakem vody. Nepůjde jen o ulehčení situace nahoře na Lísku, ale
vyřeší se tím problémy i dole v zástavbě před rybníkem pana Pavelka.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrzích usnesení 12.1-12.2:

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

Hlasování o návrzích usnesení 12.3-12.4:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 1377 k.ú. Baška
(trvalý travní porost), obec Baška, v majetku Ing. Jakuba Slamjáka, bytem Baška 327, 739 01 Baška,
jako strana povinná, pro Obec Bašku, jako stranu oprávněnou, a to služebnosti inženýrské sítě
spočívající v právu zřízení, provozování a opravování vodovodu PE DN 80.
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.
Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 1351 k.ú. Baška
(ostatní plocha, jiná plocha), obec Baška, v majetku Dagmar Plucnarové, bytem Baška 424, 739 01
Baška a Věry Válkové, bytem Baška 424, 739 01 Baška, jako strana povinná, pro Obec Bašku, jako
stranu oprávněnou, a to služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, provozování a
opravování vodovodu PE DN 80.
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.

9

28. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Ad 13)

Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu pro rok 2018
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 13 zápisu.

Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO a předseda finančního výboru) – Tímto opatřením došlo k navýšení příjmů a výdajů, a
rozpočet tak byl navýšen o částku 4.590.192,-Kč. Pan Ing. Břežek seznámil přítomné s jednotlivými
položkami příjmové i výdajové části tohoto rozpočtového opatření.
Rozprava:
David Blahut
(člen ZO) – Obecní čističky se nebudou likvidovat?
Irena Babicová
(starostka) – Budeme, ale částka byla určena odhadem a nebude třeba v tak velké výši.
Ing. Libor Vavřík
(člen ZO) – Chodník Hodoňovice nebude v zásobníku akcí?
Irena Babicová
(starostka) – Jedná se o aktualizaci zásobníku na letošní rok. Chodník je v zásobníku na další rok,
projekční práce pokračují.
Hlasování o návrzích usnesení 13.1-13.2:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu pro rok 2018 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu o
4 590 192 Kč dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
aktualizaci zásobníku akcí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Ad 14) Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Baška v období 1-8/2018
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 11 zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO a předseda finančního výboru) – Finanční výbor se v letošním roce sešel jen jednou, kde
jsme projednali Závěrečný účet a Účetní závěrku obce Baška za minulý rok. Všechny tyto materiály
jsme schválili na některém z předešlých zastupitelstev. Domluvili jsme se na plánu kontrol. Provedli
jsme kontrolu Českého svazu včelařů, z.o. Baška, kde jsme spolufinancovali projekt, pro který bylo
potřeba nakoupit včelařský úl a potřeby pro včelařský kroužek. Dotace byla ve výši 22 700,- Kč. Došli
jsme k závěru, že je vše v pořádku.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 11, 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 v období 1-8/2018, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
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Ad 15) Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Baška
Tento bod předkládá starostka obce Baška – příloha č. 15 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – Zprávu mi předložil předseda kontrolního výboru, který se dnes omluvil. Proto si ji
dovolím předložit já. Kontrolní výbor se sešel dne 17. 04. 2018. Paní starostka krátce seznámila
přítomné se Zprávou o činnosti Kontrolního výboru. Kontrolní výboj ještě předloží Zprávu o kontrole
reklamačních řízení kanalizace Baška.
Rozprava:
Richard Bayer
(člen ZO) – Zasedání ZO už nebude, podaří se jim zprávu předložit?
Irena Babicová
(starostka) – Podklady mají, zprávu můžou ještě předložit. Setkáme se ještě koncem září.
Hlasování o návrhu usnesení:

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

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Ad 16) Stanovení výše odměn novému neuvolněnému členu Zastupitelstva obce
Tento bod předkládá starostka obce Baška – příloha č. 16 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – Jedná se o návrh odměny pro nového člena Zastupitelstva obce Baška pana Romana
Bohačíka za výkon jeho funkce ve výši 1690,-Kč s účinnosti od 13. 09. 2018.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 10, zdržel 1, proti 0 - 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 1.1.2018, dle přílohy č. 1 a č. 2

Ad 17) Diskuze
Irena Babicová
(starostka) – Ráda bych předala slovo panu Bystroňovi, který vykonává stavební dozor při výstavbě
školy.
Ing. René Bystroň
(stavební dozor) – Probíhá dokončení hrubé stavby, ta je dokončena z 90%. Z důvodu statického
zajištění a dodatečné izolace bude dokončena část objektu staré školy. Příprava je nachystána. Bude
probíhat montáž střešních konstrukcí. Byla zahájena montáž okenních výplní a zárubní. Začaly hrubé
práce na rozvodech. Probíhá vzorkování finálních podob, obkladů, probíhá intenzivní jednání
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s vedením školy, abychom se vyhnuli dodatečným pracím, tak aby vše vyhovovalo žákům a učitelům.
Práce probíhají v souladu s harmonogramem. Není žádný problém, o kterém bychom měli diskutovat.
Každý týden probíhají kontrolní dny, kterých se účastní rovněž vedení obce, a ze kterých jsou
vyhotoveny zápisy.
Dajana Zápalková
(zaměstnanec OÚ) – Poprosím Vám, abyste mi dal informaci písemně do Zpravodaje i s fotkami.
Děkuji.
René Bystroň
(stavební dozor) – Připravím.
Ludvík Aleš
(občan Hodoňovic) – Děkuji všem, kdo se zasloužili, že jsou děti zpět v hodoňovické škole. Jsem
kritikem toho, jak se oprava školy prováděla, z venku je to krásné, zevnitř spousta chyb. Mrzí mě, že
to má rok zpoždění, a ani teď nemáme zahradu, a vše se dělá na poslední chvíli. Děkuji také
učitelkám, že ploty ozdobily pro děti, aby se měly kde první školní den fotit.
Irena Babicová
(starostka) – Děkuji za pochvalu i kritiku, nedostatky dotáhneme do konce. Také jsem ráda, že se
škola do Hodoňovic vrátila. Až prvňáčci odejdou, děti zůstanou alespoň v dětské skupině.
Ludmila Korousová
(občanka Hodoňovic) – Byli bychom rádi, kdyby nám ZD neotvírala silážní jámy. Zápach jde do obce.
Máme tu děti a hromadí se tu komáři. Družstvo jezdí přes vesnici. Možná si budou stěžovat časem i
učitelky.
Dajana Zápalková
(občanka Hodoňovic) – Zaměstnanci ZD tady jezdí jako blázni. Kosí louky v noci. Proč se nezúčastní
zastupitelstva a nevyslechnou si naše námitky. Obec by měla lépe komunikovat s vedením ZD
Beskyd.
Dále se diskutovalo o výsadbě ZD Beskyd, která není v souladu s nájemními smlouvami a není
prospěšná pro okolní krajinu. Občané vyzvali zastupitele k jednání s ZD Beskyd, a.s.
Ad 18) Usnesení
Předsedající předává slovo zpravodaji panu Ing. Tomáši Břežkovi, 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 17) Závěr
Na závěr zasedaní poděkovala starostka za účast a diskusní příspěvky. Také poděkovala za spolupráci
v celém volebním období a popřála nám všem hodně štěstí a voličům dobrou ruku.

Irena Babicová
starostka obce Baška
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Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Romana Žižková

…………………………….

Ing. Libor Vavřík

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven:
Zapsal:

19:00 hodin
19. 09. 2018
Bc. Lenka Chromiáková
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