Obec Bašť
Zastupitelstvo obce Bašť
Záznam usnesení ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Bašť
konaného dne 14. 05. 2020, od 11:00 hodin, Dlouhá 52, Bašť.
Zahájení jednání zastupitelstva
Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 11:00 hodin
starostou obce, Mgr. Vítězslavem Kalibou, MPA (dále jako „předsedající“), a to z důvodu
vyhlášeného nouzového stavu v ČR a platným nařízením Vlády ČR, resp. jednotlivých
ministerstev, ve venkovních prostorech na uvedené adrese, aby bylo možné zajistit
dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivými zastupiteli a mezi účastníky z řad veřejnosti.
Předsedající jednání konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bašť zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 05. 05. do 14. 05. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Lucii Caltovou a Michaelu Mišnerovou,
zapisovatelem bude předsedající Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky.

2.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající navrhl vyřadit z programu jednání body 5., 9. a 10.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
schvaluje následující program zasedání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),
2. Schválení programu
3. Schválení vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce a rozšíření
víceúčelového hřiště Bašť“
4. Schválení vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště Bašť“
5. Projednání vyhodnocení Programu podpory činnosti spolků pro rok 2020
6. Projednání zajištění a poskytování sociální a pečovatelské služby společností Antonia
senior services s.r.o. pro další období
7. Projednání projektového záměru Revitalizace brownfield v centru obce (areál bývalého
statku) v rámci programu MMR
8. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/018 bylo schváleno/nebylo schváleno.
3. Schválení vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce a rozšíření
víceúčelového hřiště Bašť“
Zastupitelstvu byl předložen ke schválení výsledek Veřejné zakázky malého rozsahu na
Rekonstrukci a rozšíření víceúčelového hřiště.
Podrobnější informace jsou v Důvodové zprávě, která je přílohou Záznamu z jednání.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání:
i)

Bere na vědomí hodnocení Veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového hřiště v obci Bašť“

ii)

Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem VYSPPA SPORTS
TECHNOLOGY s.r.o. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638 na
celkovou nabídkovou cenu 1.798.510,- Kč bez DPH

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/018 bylo schváleno/nebylo schváleno.

4.

Schválení vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště Bašť“

Zastupitelstvu byl předložen ke schválení výsledek Veřejné zakázky malého rozsahu na
Dětské hřiště Bašť. Jde o výstavbu nového hřiště v parku naproti statku.
Podrobnější informace jsou obsaženy v Důvodové zprávě, která je přílohou záznamu
z jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání:
i)

ii)

iii)

Bere na vědomí doporučení Hodnotící komise o ekonomicky nejvýhodnější
nabídky, kterou je nabídka uchazeče č. 1 hřiště.cz, s.r.o., IČO: 28354303,
Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice
Schvaluje nabídku uchazeče č. 1 hřiště.cz, s.r.o., IČO: 28354303, Příkop
838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice s celkovou nabídkovou cenu 774 722 Kč bez
DPH jako nejvýhodnější
Ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o dílo. S výzvu k zahájení prací
vyčkat na závěr řízení o poskytnutí dotace.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/018 bylo schváleno/nebylo schváleno

5.

Projednání vyhodnocení Programu podpory činnosti spolků pro rok 2020

Podrobnější informace a vzorové smlouvy jsou uvedeny v Důvodové zprávě, která je přílohou
záznamu z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Bašť
i) Bere na vědomí předložené informace závěrech hodnocení Programu na podporu
činnosti spolků pro rok 2020
ii) Schvaluje předložené vzorové smlouvy k jednotlivým podprogramům Programu
podpory činnosti spolků pro rok 2020
iii) Schvaluje poskytnutí celkové dotace spolkům dle tabulky:
Název spolku

Výše neúčelové dotace

SK Bášť
Cyklo team
Kynologie Bašť
Spolek Kulínek
Zahrádkáři Bašť
Myslivci
Rybáři

8 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
7 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
0 Kč

Výše dotace na provoz,
rozvoj (účelová)

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/018 bylo schváleno/nebylo schváleno.

30 000 Kč
0 Kč
30 000 Kč
7 200 Kč
0 Kč
15 000 Kč
0 Kč

Dotace na akce
Počet
Celková
akcí
výše
1
8 000 Kč
3
21 000 Kč
3
27 000 Kč
0
3
10 500 Kč
1
3 000 Kč
2
10 000 Kč

6.
Projednání zajištění a poskytování sociální a pečovatelské služby společností
Antonia senior services s.r.o. pro další období
Podrobnější informace a znění dodatku jsou přílohou tohoto záznamu z jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytování sociálních služeb pro obec Bašť se
spol. Antonia senior services s. r. o.,
pověřuje starostu obce podpisem dodatku.

i)
ii)

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/018 bylo schváleno/nebylo schváleno.

7.
Projednání projektového záměru Revitalizace brownfield v centru obce (areál
bývalého statku) v rámci programu MMR
Podrobnější informace jsou přílohou tohoto záznamu z jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Bere na vědomí předložené informace o plánovaném postupu a záměru
revitalizace areálu bývalého statku.

ii)

Bere na vědomí, že areál bývalého statku byl zapsán do databáze brownfield,
kterou spravuje vládní agentura CzechInvest

iii)

Schvaluje celkový záměr revitalizace areálu bývalého statku. Toto schválení
není generálním souhlasem k realizaci všech popsaných kroků, které budou
podléhat samostatnému projednání v Zastupitelstvu obce Bašť

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/018 bylo schváleno/nebylo schváleno.

8.

Různé

V rámci bodu různé nebylo přijato žádné usnesení.
Jednání bylo ukončeno ve 12:00

Přílohy záznamu:
1) Prezenční listina
2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce
3) Důvodové zprávy k jednotlivým bodům jednání
4) Vzorové smlouvy k Programu podpory spolků
5) Návrh dodatku č. 1 se společností Antonia senior services s.r.o.
Zapisovatel: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA

……………………….

Ověřili:

Mgr. Lucie Caltová

……………………….

Michaela Mišnerová

……………………….

Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA

……………………….

Starosta:

Př. č. 3 – Důvodové zprávy k jednotlivým bodům jednání

Schválení vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového hřiště v obci Bašť“

Důvodová zpráva
Předkládá:
Datum projednání: 14. 05. 2020
Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce Bašť je tímto předkládáno k projednání
vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového hřiště v obci
Bašť".
Zadávací dokumentace spolu s technickou specifikací provedení byla zpracována v souladu
s interní směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Toto řízení nebylo řízením dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Financování rekonstrukce a rozšíření hřiště je předpokládáno z investičních prostředků
alokovaných v rozpočtu obce, tj. bez dotace.
Výběrové řízení bylo zahájeno 17. 4. 2020 zveřejněním na úřední desce a přímým obesláním
3 uchazečů Výzvou k podání nabídky, a to:
•
•
•

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Ve lhůtě pro podání nabídek, která končila 30.4. 2020 ve 12:00 byly doručeny 2 nabídky, a to
od VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o. a StavoSport s.r.o. (Přehradní 233, 763 16
Fryšták).
Po otevření obálek byly překontrolovány předložené nabídky z hlediska splnění zákonných
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a formálních požadavků na
zpracování. Nabídka uchazeče VYSPPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o. splnila požadavky
stanovené výzvou k předložení nabídek a byla kompletní. Nabídka uchazeče StavoSport s.r.o.
nebyla kompletní a tedy nesplnila požadavky stanovené Výzvou k předložení nabídek –
v nabídce chyběla podepsaná Smlouva. Základním hodnotícím kritériem pro výběr
nejvhodnější nabídky byla nabídková cena v Kč bez DPH. Předpokládaná nabídková cena
byla stanovena na 2.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná cena byla současně stanovena
jako maximálně přípustná.

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu byla k hodnocení způsobilá pouze jedna nabídka, a
to s nabídkovou cenou 1.798.510,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvu je tak doporučeno schválit nabídku jako vítěznou a uzavřít s uchazečem
Smlouvu o dílo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť
Bere na vědomí hodnocení Veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce a
rozšíření víceúčelového hřiště v obci Bašť“
ii) Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem VYSPPA SPORTS TECHNOLOGY
s.r.o. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638 na celkovou nabídkovou cenu
1.798.510,- Kč bez DPH
i)

Schválení vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské
hřiště Bašť“

Důvodová zpráva
Předkládá:
Datum projednání: 14. 05. 2020
Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce Bašť je tímto předkládán k projednání
vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Dětské hřiště Bašť". Na základě zakázky malého
rozsahu II. kategorie dle interní směrnice obce Bašť č. 1/2015, kdy mají být zajištěny alespoň
3 nabídky, byla administrátorem projektu “Dětské hřiště Bašť“ spol. Timoris Projekt a.s.
připravena zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace obsahovala informaci pro
uchazeče, že realizace zakázky bude spolufinancována z dotačních prostředků. Zadavatel si
proto vyhradil právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory
realizovat zakázku v plném rozsahu, realizovat ji částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Toto
řízení nebylo řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Výběrové řízení bylo zahájeno 20.4. 2020 přímým obesláním 5 uchazečů Výzvou k podání
nabídky, a to:
•
•
•
•
•

Bonita Group Service s.r.o., Drásov
hřiště.cz, s.r.o., Brno
Machovský s.r.o., Velký Týnec
PROLEMAX s.r.o., Plzeň
TR Antoš s.r.o., Turnov

Ve lhůtě pro podání nabídek, která končila 30.4. 2020 byly doručeny 3 nabídky, a to od
hřiště.cz, s.r.o., Machovský s.r.o. a Bonita Group Service s.r.o..
Hodnotící komise ve složení MgA. Kristina Přecechtělová, místostarostka obce Bašť, Ing.
David Slouka, administrátor výběrového řízení a Mgr. Michal Jaroš, administrátor
výběrového řízení posoudila předložené nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a formálních požadavků na zpracování.
Všechny nabídky splnily zákonné požadavky a byly způsobilé. Základním hodnotícím
kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky byla ekonomické výhodnost, která byla hodnocena
podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Nabídky jednotlivých uchazečů byly seřazeny podle nabídkové ceny vzestupně a bylo
sestaveno předběžné pořadí nabídek:
Nabídka č.
1

Uchazeč
hřiště.cz, s.r.o. (IČ:
28354303)

Nabídková cena bez DPH
=774 722,00 Kč

3

Bonita Group Service s.r.o.
(IČ: 27738795)
Machovský s.r.o. (IČ:
28619633)

2

=777 600,00 Kč
=797 700,00 Kč

Závěr výběrového řízení je, že Komise doporučuje zadavateli vybrat za dodavatele veřejné
zakázky vítězného uchazeče – firmu hřiště.cz, s.r.o., IČO: 28354303, Příkop 838/6, 602 00
Brno-Zábrdovice, který podal na výběrové řízení nejvhodnější nabídku a přidělit mu zakázku
za celkovou nabídkovou cenu 774 722 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť
Bere na vědomí doporučení Hodnotící komise o ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče č. 1 hřiště.cz, s.r.o., IČO: 28354303, Příkop 838/6, 602 00
Brno-Zábrdovice
ii) Schvaluje nabídku uchazeče č. 1 hřiště.cz, s.r.o., IČO: 28354303, Příkop 838/6, 602 00
Brno-Zábrdovice s celkovou nabídkovou cenu 774 722 Kč bez DPH jako nejvýhodnější
iii) Ukládá starostovi obce vyčkat s podpisem smlouvy o dílo na závěr řízení o poskytnutí
dotace.
i)

Projednání vyhodnocení Programu podpory činnosti spolků pro
rok 2020

Důvodová zpráva
Předkládá:
Datum projednání: 14. 05. 2020
Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce je předložen k projednání návrh
vyhodnocení Programu podpory spolků pro rok 2020.
Žádosti mohly jednotlivé spolky podávat v rámci tří podprogramů do 31.3.2020:
-

Účelová finanční podpora akcí

-

Neúčelová finanční podpora provozu spolků

-

Účelová finanční podpora provozu a rozvoje činnosti spolků

Přehled obdržených žádostí, resp. celkové výše dotace je uveden v tabulce.
Název spolku

Výše neúčelové
dotace

Výše dotace na provoz,
rozvoj (účelová)

Dotace na akce
Počet
Celková
akcí
výše

SK Bášť

8 000 Kč

30 000 Kč

1

8 000 Kč

Cyklo team

8 000 Kč

0 Kč

3

21 000 Kč

Kynologie Bašť
Spolek Kulínek

8 000 Kč
7 000 Kč

35 140 Kč/30 000 Kč limit
7 200 Kč

3
0

27 000 Kč

Zahrádkáři Bašť
Myslivci
Rybáři

8 000 Kč
8 000 Kč
0 Kč

0 Kč
15 000 Kč
0 Kč

3
1
2

10 500 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč

Tabulka obsahuje pouze požadované dotace na akce časově relevantních. Vyřazeny byly
dotace na akce, které se z důvodu vládních opatřeních nekonaly.
Vzhledem k oznámenému dalšímu uvolňování opatření, zejména s ohledem na maximální
počet osob na jednom místě, jsou akce plánované na červen za plně realizovatelné.
Spolky, které se rozhodnout neuskutečněnou akci uspořádat v jiném termínu, mohou předložit
individuální žádost o dotaci, která bude následně posouzena.

Zastupitelstvu je obce je doporučeno schválit financování všech akcí dle tabulky. Se spolky
bude uzavřena smlouva na každý podprogram zvlášť.

Vzorové smlouvy jsou předloženy ke schválení dle přílohy k důvodové zprávě

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť
Bere na vědomí předložené informace závěrech hodnocení Programu na podporu
činnosti spolků pro rok 2020
ii) Schvaluje předložené vzorové smlouvy k jednotlivým podprogramům Programu podpory
činnosti spolků pro rok 2020
iii) Schvaluje poskytnutí celkové dotace spolkům dle tabulky:
i)

Název spolku

Výše neúčelové
dotace

Výše dotace na provoz,
rozvoj (účelová)

Dotace na akce
Počet
Celková
akcí
výše

SK Bášť

8 000 Kč

30 000 Kč

1

8 000 Kč

Cyklo team

8 000 Kč

0 Kč

3

21 000 Kč

Kynologie Bašť
Spolek Kulínek

8 000 Kč
7 000 Kč

30 000 Kč
7 200 Kč

3
0

27 000 Kč

Zahrádkáři Bašť
Myslivci
Rybáři

8 000 Kč
8 000 Kč
0 Kč

0 Kč
15 000 Kč
0 Kč

3
1
2

10 500 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč

Důvodová zpráva
Předkládá:
Datum projednání: 14. 05. 2020
Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce Bašť je tímto předkládán dodatek ke
smlouvě o sociálních službách se společností Antonia senior services s. r. o., se kterou byla
uzavřena smlouva 17.5. 2019 na dobu jednoho kalendářního roku za smluvní úhradu 3000 Kč
čtvrtletně.
Jako obec jsme dle zákona o sociálních službách povinni zajišťovat dostupnost poskytování
sociálních služeb na svém území.
Se společností Antonia senior services s. r. o. byla loňského roku uzavřena smlouva na
základě referencí okolních obcí a zároveň díky nižší ceně za dostupnost služby, než obec
platila v předešlých letech.
Související usnesení: žádné
Přílohy: Dodatek ke smlouvě o poskytování sociálních služeb pro obec Bašť
Smlouva o poskytování sociálních služeb pro obec Bašť ze 17.5. 2019

Návrh usnesení:
i) Zastupitelstvo obce Bašť schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytování sociálních
služeb pro obec Bašť se spol. Antonia senior services s. r. o.,
ii) pověřuje starostu obce podpisem dodatku.

Projednání projektového záměru Revitalizace brownfield v centru
obce (areál bývalého statku) v rámci programu MMR

Důvodová zpráva
Předkládá:
Datum projednání: 14. 05. 2020
Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce je předložen k projednání projektový
záměr na celkovou revitalizaci areálu bývalého statku v centru obce.
Statek byl do majetku obce pořízen z důvodu jeho budoucí revitalizace pro potřeby obce a
jejich občanů, konkrétně se jedná o záměr vybudovat v prostoru tzv. Svazkovou Základní
školu, prostory pro komerční využití, prostory pro občanskou vybavenost, bytový fond obce a
parkovací místa. Do budovy bývalé sýpky, která je pod památkovou ochranou, by měl být po
rekonstrukci přestěhován obecní úřad. Současně by v této budově vznikl reprezentativní
prostor a menší prostory k dalšímu využití např. pro menší semináře či workshopy. Prostory
mohou sloužit ale také jako malá výstavní síň.

Technický stav budov není pro plánované využití vyhovující. Vyhovující nejsou ani současné
dispozice a uspořádání budov na pozemku. Prvním krokem revitalizace tak budou demoliční
práce. Odstraněny by měly být budovy podél západního, jižního a východního okraje a
budova v centru prostoru. Rekonstruována bude budova sýpky. K dalšímu rozhodnutí zůstává
budova v SV rohu, ve které již byla v minulosti částečně rekonstrukce započata. Dispozice
této budovy umožňují potenciální další využití (např.: knihovna, studovna, nebo kavárna,
vinárna apod.
Jižní část pozemku o přibližné rozloze 4.500 m2 bude sloužit potřebám svazkové školy. Ve
zbylém prostoru budou vybudovány zmíněné prostory pro komerční využití, bytový fond aj.
Současný předpoklad je, že bude vše rozděleno do dvou symetricky umístěných a
koncipovaných budov s parkováním v suterénu. Další parkovací místa vzniknou po obvodu
prostoru tak, aby střed areálu zůstal maximální možné míře otevřený a mohl sloužit pro
setkávání obyvatel či větším akcím.
Technologicky by měl být celý areál, vč. všech budov (mimo budov, které budou
rekonstruovány) řešen jako tzv. „zelený“. Po energetické stránce by měl být prostor
maximálně soběstačný, resp. budovy by měly být ve standardu aktivních domů, tj. domy více
energie vyrobí, než spotřebují. Tento způsob může zajistit nízké provozní náklady do
budoucna.
Areál by měl také efektivně hospodařit s dešťovou vodou. Pochozí části areálu budou
v maximální možné míře provedeny jako vsakovací. Nashromážděná srážková voda pak může

být využitá na zalévání či po úpravě např. na toaletách. Vybudován by měl být také princip
tzv. šedé vody. Tato opatření ve svém důsledku sníží spotřebu pitné vody a sníží zátěž na
čistírnu odpadních vod.
Vzhledem k velikosti naší obce, se jedná o značně rozsáhlý a komplexní projekt. Z důvodu
koordinace a organizace celého projektu byla vedena jednání s Univerzitním centrem
energeticky efektivních budov při ČVUT (UCEEB), které se podobnými projekty dlouhodobě
zabývá.
Úspěšnost projektu tohoto rozsahu je přímo závislá na kvalitě přípravných prací. Přímo
určující budou zkušenosti nejen vědeckých pracovníků UCEEB, ale i vybrané architektonické
kanceláře. Nejpozději do konce srpna 2020 by tak mělo být zpracováno zadání pro
architektonickou soutěž o návrh, a to na celý areál, tj. včetně budovy základní školy.
Přípravou takové soutěže by měla být vybrána firma s dostatečnými zkušenostmi.

Celkový harmonogram se mj. odvíjí od potřeby výstavby, resp. otevření nové budovy
základní školy. Ze zpracované demografické studie je zřejmé, že kapacita stávající líbeznické
školy bude ve velmi blízké době pro spádové území nedostačující. Pro zajištění školní
docházky dětí spádového obvodu je nutné, aby škola v Bašti byla otevřena v září 2023. Od
tohoto data zpětné lze stanovit nutný harmonogram. Na přelomu let 2020 a 2021 musí být
vybrána architektonická kancelář, aby mohla do pololetí vzniknout Projektová dokumentace a
následně byla vyhlášena Veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby. Paralelně
s projektováním musí být zajišťovány/ověřovány finanční zdroje (dotační, úvěrové, vlastní
z prodeje bytových jednotek, vlastní rozpočtové). Podle dostupnosti finančních zdrojů může
být upřesňován harmonogram celkové výstavby.

Financování budovy základní školy je předpokládáno jako společná investice obcí Bašť,
Líbeznice, Předboj, Nová Ves, Měšice, Zlonín a Bořanovice, kdy o financování 70 % nákladů
bude jednáno s MŠMT.
Areálu statku byl přiznán statut „brownfield“ a jako takový byl zapsán do databáze, kterou
spravuje vládní agentura CzechInvest. Tento zápis nás opravňuje požádat o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotaci bude možné využít nejen minimálně na část
demoličních prací, ale také, a to zejména na rekonstrukci sýpky pro potřeby obecního úřadu.
Určitým dotačním titulem může být také titul Středočeského kraje. Jeho další existence je
však výrazně závislá na politické vůli Středočeského kraje, resp. nového vedení, které vzejde
z podzimních voleb. Míra jistoty existence programu MMR je mnohem vyšší, jelikož se jedná
o poměrně stabilní dotační nástroj ministerstva. Podmínkou pro podání žádosti je existující
projektová dokumentace. Reálně tedy můžeme požádat o dotaci v roce 2021.

Dalším zdrojem financování pak mohou být, jak je naznačeno výše, úvěrové zdroje, resp.
zapojení do financování bankovní domy, strategický investor a rozpočtové zdroje obce. Záměr
počítá s výstavbou cca 50 bytových jednotek. Prodejem části z nich mohou vzniknout zdroje

pro rychlé umoření části úvěru. Celkový finanční plán musí být zpracován v závislosti na
předpokládaných celkových nákladech a dle harmonogramu realizace.

Shrnutí:
Zastupitelstvu je předkládán ke schválení celkový záměr revitalizace areálu statku. Další
konkrétní kroky budou vždy podléhat dalšími projednání v zastupitelstvu obce. Nejedná se o
„generální“ schválení budoucích kroků.
Předpoklad je, že v průběhu června t.r. bude zastupitelstvu předložen záměr výstavby
svazkové základní školy. Do srpna 2020 by pak mělo být předloženo ke schválení zadání
soutěže o architektonický návrh. Na zpracování návrhu bude spolupracovat UCEEB a bude
přizvána odborná firma.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť
Bere na vědomí předložené informace o plánovaném postupu a záměru revitalizace
areálu bývalého statku.
ii) Bere na vědomí, že areál bývalého statku byl zapsán do databáze brownfield, kterou
spravuje vládní agentura CzechInvest
iii) Schvaluje celkový záměr revitalizace areálu bývalého statku. Toto schválení není
generálním souhlasem k realizaci všech popsaných kroků, které budou podléhat
samostatnému projednání v Zastupitelstvu obce Bašť
i)

Příloha č. 4 – Vzorové smlouvy Programu podpory spolků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neúčelové finanční dotace
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
Obec Bašť,
se sídlem Obecní 126, Bašť, 250 85 Bašť
IČ 00240036
bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú. 6528201/0100
zastoupena Mgr. Vítězslavem Kalibou, MPA, starostou obce
(dále jen „poskytovatel“)
a
………………………..
se sídlem
IČ
bankovní spojení
zastoupen
(dále jen „příjemce“)
uzavírají v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem 320/2001 Sb., o finanční
kontrole
a zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění, tuto veřejnoprávní
smlouvu
o poskytnutí bezúčelové dotace.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí neúčelové finanční dotace příjemci z rozpočtu
poskytovatele.
II.
Účel dotace
Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dotaci na nákup zboží a služeb
nutných
k provozu příjemce.
III.
Výše dotace
Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši ……………….,- Kč, a to bezhotovostně
převodem z účtu poskytovatele. Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání
platby z účtu poskytovatele.

IV.
Podmínky užití dotace
1. Příjemce je povinen použít dotaci v souladu se smlouvou.
2. Příjemce je oprávněn užít peněžní prostředky nejpozději do 31. 12. 2020.

V.
Povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje, že nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou
osobu.
2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli čestné prohlášení o použití finančních
prostředků v souladu s čl. II smlouvy do 30 dnů po skončení období uvedeného v čl.
IV, odst. 2.
3. Příjemce je povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele případnou
nevyčerpanou část peněžních prostředků z dotace ve lhůtě stanovené pro předložení
čestného prohlášení.
4. Příjemce je povinen na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních
záznamů a ostatních dokumentů týkajících se dotace.
5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace.
6. Příjemce je povinen po dobu 10 let od skončení čerpání dotace archivovat originály
dokladů, prokazující čerpání dotace.

VI.
Kontrola
1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné
kontroly nakládání s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití, které je
vymezeno touto smlouvou a předložit při kontrole všechny požadované účetní
záznamy a jiné doklady.
2. Při porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel postupovat podle § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a
toto není porušením rozpočtové kázně ve smyslu odst. 2 tohoto článku, je povinen
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2% z poskytnuté dotace. Smluvní pokutu
je příjemce povinen zaplatit poskytovateli na základě výzvy, ve lhůtě do 5 dnů počítané
ode dne následujícího po doručení této výzvy příjemci.
4. V případě závažného porušení povinností stanovených v této smlouvě je poskytovatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba je
dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena jejímu adresátu. Příjemce je v případě ukončení závazkového

4.
5.
6.

7.

vztahu povinen vrátit prostředky dotace, které jím nebyly ke dni ukončení smlouvy
použity, zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.
V otázkách neupravených veřejnoprávními předpisy se použije úpravy obsažené v
občanském zákoníku.
Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží
po jednom.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své
podpisy.
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších právních předpisů: O uzavření této smlouvy o poskytnutí dotace bylo
rozhodnuto usnesením ……………… ze dne 14. 5. 2020.

V Bašti dne

V Bašti dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

________________

________________

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
Obec Bašť,
se sídlem Obecní 126, Bašť, 250 85 Bašť
IČ 00240036
bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú. 6528201/0100
zastoupena Mgr. Vítězslavem Kalibou, MPA, starostou obce
(dále jen „poskytovatel“)
a
………………………..
se sídlem
IČ
bankovní spojení
zastoupen
(dále jen „příjemce“)
uzavírají v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem 320/2001 Sb., o finanční
kontrole
a zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění, tuto veřejnoprávní
smlouvu
o poskytnutí bezúčelové dotace.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace příjemci z rozpočtu
poskytovatele.
II.
Účel dotace
Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dotaci na realizaci společenských,
kulturních a sportovních akcí: „vypsat (bez dat konání)“
III.
Výše dotace
Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši ……………….. ,- Kč, a to bezhotovostně
převodem z účtu poskytovatele. Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání
platby z účtu poskytovatele.

IV.
Podmínky užití dotace
1. Příjemce je povinen použít dotaci v souladu se smlouvou
2. Příjemce je oprávněn užít peněžní prostředky nejpozději do 31. 12. 2020.

V.
Povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje, že nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou
osobu.
2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování finančních prostředků použitých
v souladu s čl. II smlouvy do 30 dnů po skončení období uvedeného v čl. IV, odst. 2.
Vyúčtování musí být doloženo relevantními doklady, prokazujícími předložené
vyúčtování. Za doklady se považují zejména čitelné kopie účetních dokladů, tj.
objednávek, smluv, faktur, daňových dokladů, výpisů z příslušného bankovního účtu,
pokladních dokladů. Součástí vyúčtování je čestné prohlášení osoby oprávněné jednat
za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti vyúčtování.
3. Příjemce je povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele případnou
nevyčerpanou část peněžních prostředků z dotace ve lhůtě stanovené pro předložení
vyúčtování.
4. Příjemce je povinen na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních
záznamů a ostatních dokumentů týkajících se dotace.
5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace.
6. Příjemce je povinen po dobu 10 let od skončení čerpání dotace archivovat originály
dokladů, prokazující čerpání dotace.

VI.
Kontrola
1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné
kontroly nakládání s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití, které je
vymezeno touto smlouvou a předložit při kontrole všechny požadované účetní
záznamy a jiné doklady.
2. Při porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel postupovat podle § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a
toto není porušením rozpočtové kázně ve smyslu odst. 2 tohoto článku, je povinen
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2% z poskytnuté dotace. Smluvní pokutu
je příjemce povinen zaplatit poskytovateli na základě výzvy, ve lhůtě do 5 dnů počítané
ode dne následujícího po doručení této výzvy příjemci.
4. V případě závažného porušení povinností stanovených v této smlouvě je poskytovatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba je
dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena jejímu adresátu. Příjemce je v případě ukončení závazkového
vztahu povinen vrátit prostředky dotace, které jím nebyly ke dni ukončení smlouvy
použity, zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.
4. V otázkách neupravených veřejnoprávními předpisy se použije úpravy obsažené v
občanském zákoníku.
5. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží
po jednom.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své
podpisy.
7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších právních předpisů: O uzavření této smlouvy o poskytnutí dotace bylo
rozhodnuto usnesením ………………. ze dne 14. 5. 2020.

V Bašti dne

V Bašti dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

________________

________________

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
Obec Bašť,
se sídlem Obecní 126, Bašť, 250 85 Bašť
IČ 00240036
bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú. 6528201/0100
zastoupena Mgr. Vítězslavem Kalibou, MPA, starostou obce
(dále jen „poskytovatel“)
a
………………………..
se sídlem
IČ
bankovní spojení
zastoupen
(dále jen „příjemce“)
uzavírají v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem 320/2001 Sb., o finanční
kontrole
a zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění, tuto veřejnoprávní
smlouvu
o poskytnutí bezúčelové dotace.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace příjemci z rozpočtu
poskytovatele.
II.
Účel dotace
Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dotaci na zajištění provozu a
rozvoje spolku, konkrétně na „vypsat podle žádosti“
III.
Výše dotace
Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši ……………..,- Kč, a to bezhotovostně
převodem z účtu poskytovatele. Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání
platby z účtu poskytovatele.

IV.
Podmínky užití dotace
1. Příjemce je povinen použít dotaci v souladu se smlouvou.
2. Příjemce je oprávněn užít peněžní prostředky nejpozději do 31. 12. 2020.

V.
Povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje, že nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou
osobu.
2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování finančních prostředků použitých
v souladu s čl. II smlouvy do 30 dnů po skončení období uvedeného v čl. IV, odst. 2.
Vyúčtování musí být doloženo relevantními doklady, prokazujícími předložené
vyúčtování. Za doklady se považují zejména čitelné kopie účetních dokladů, tj.
objednávek, smluv, faktur, daňových dokladů, výpisů z příslušného bankovního účtu,
pokladních dokladů. Součástí vyúčtování je čestné prohlášení osoby oprávněné jednat
za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti vyúčtování.
3. Příjemce je povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele případnou
nevyčerpanou část peněžních prostředků z dotace ve lhůtě stanovené pro předložení
vyúčtování.
4. Příjemce je povinen na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních
záznamů a ostatních dokumentů týkajících se dotace.
5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace.
6. Příjemce je povinen po dobu 10 let od skončení čerpání dotace archivovat originály
dokladů, prokazující čerpání dotace.

VI.
Kontrola
1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné
kontroly nakládání s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití, které je
vymezeno touto smlouvou a předložit při kontrole všechny požadované účetní
záznamy a jiné doklady.
2. Při porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel postupovat podle § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a
toto není porušením rozpočtové kázně ve smyslu odst. 2 tohoto článku, je povinen
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2% z poskytnuté dotace. Smluvní pokutu
je příjemce povinen zaplatit poskytovateli na základě výzvy, ve lhůtě do 5 dnů počítané
ode dne následujícího po doručení této výzvy příjemci.
4. V případě závažného porušení povinností stanovených v této smlouvě je poskytovatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba je
dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena jejímu adresátu. Příjemce je v případě ukončení závazkového
vztahu povinen vrátit prostředky dotace, které jím nebyly ke dni ukončení smlouvy
použity, zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.
4. V otázkách neupravených veřejnoprávními předpisy se použije úpravy obsažené v
občanském zákoníku.
5. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží
po jednom.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své
podpisy.
7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších právních předpisů: O uzavření této smlouvy o poskytnutí dotace bylo
rozhodnuto usnesením ……………….. ze dne 14. 5. 2020.

V Bašti dne

V Bašti dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

________________

________________

Příloha č. 5 - Návrh dodatku č. 1 se společností Antonia senior services s.r.o.
DODATEK č. 1
ke „Smlouvě o zajištění sociální služby - pečovatelská služba - v obci Bašť“,
uzavřená dne 17. 5. 2019
Obec Bašť
(dále jen „objednatel“)

ANTONIA senior services s.r.o.
(dále jen „poskytovatel“)
Se sídlem:

Za Školkou 104,
250 63 Čakovičky
Zastoupený: Jan Porubský
Funkce:
Jednatel
Tel.:
+ 420 608 505 045
E-mail:
vedouci.antonia@gmail.com
IČO:
24153621
Zapsaná
C 183577 vedená u Městského
v obchodním soudu v Praze
rejstříku:
Bank.
spojení:

Se sídlem:

Obecní 126
250 85 Bašť
Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA
Starosta obce
+ 420 774 994 500
kaliba@obecbast.cz
00240036
Nezapsán

Zastoupený:
Funkce:
Tel.:
E-mail:
IČO:
Zapsaná
v obchodním
rejstříku:
Bank. spojení: 6528201/0100

(společně též „smluvní strany“)
Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy dodatkem č. 1 (dále jen
„Dodatek“) a vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být
tímto Dodatkem vázány se domluvily na následujícím znění takto:
Preambule
1.

2.

3.
4.

5.

Poskytovatel a objednatel uzavřeli dne 17. 5. 2019 „Smlouvu o zajištění sociální služby pečovatelská služba v obci Bašť“ na dobu určitou, tj. do 17. 5. 2020.
Poskytovatel se zavázal provádět pro objednatele sociální služby a pečovatelskou službu,
a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů a jeho platnými prováděcími předpisy.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení této
Smlouvy na dobu neurčitou.
Smluvní strany se dohodly na výši smluvní úhrady za poskytované základní sociální služby
v obci Bašť v částce 3 000 Kč čtvrtletně. Výši úhrady lze měnit vždy k 1. 1. následujícího
roku po písemné žádosti zaslané Poskytovatelem Objednateli v termínu do 30. 9. daného
roku.
Finanční částka bude splatná v měsíci dubnu, červenci, říjnu a lednu vždy za předchozí
čtvrtletí na základě faktury předložené poskytovatelem, nejpozději do konce
předmětného měsíce.

6.
7.
8.

Fakturovanou částku se objednatel zavazuje provést bezhotovostně do data splatnosti na
číslo účtu uvedené na faktuře.
Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí obou smluvních stran, výpovědní lhůta byla
stanovena na dobu 2 měsíců nebo na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný
význam jako stejné výrazy ve Smlouvě.
I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
V článku V odst. 3 Smlouvy se první dvě věty mění a nově zní:
„Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami a lze ji předčasně ukončit písemnou výpovědí obou
smluvních stran s podmínkou písemného vyrozumění 2 měsíců před ukončením smlouvy.“
II. Závěrečná ujednání
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Zastupitelstvo obce Bašť tento Dodatek schválilo na svém zasedání, a to pod Usnesením č.
x/xx.
Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu
a z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení (1) objednatel.
Veškeré případné změny tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně, resp.
pouze ve formě dalšího případného vzestupně číslovaného písemného dodatku ke Smlouvě
podepsaného smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto Dodatku a že obsahu
tohoto Dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho ustanoveními a jsou si vědomy veškerých
práv a povinností z tohoto Dodatku vyplývajících, na důkaz čehož připojují k tomuto
Dodatku své podpisy jejich zástupci.
Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

V xxxxx dne ..............................
Za poskytovatele

V xxxxx dne ..............................
Za objednatele

