Obec Bašť
Zastupitelstvo obce Bašť
Záznam usnesení z 21. jednání Zastupitelstva obce Bašť
konaného dne 17. 12. 2020, od 17:00 hodin, Dlouhá 52, Bašť.
Zahájení jednání zastupitelstva
Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
místostarostou obce, Václavem Žihlou. V době zahájení jsou přítomni čtyři členové
zastupitelstva. Zastupitelstvo tak je usnášení schopné. Nepřítomen je starosta obce, který je na
jednání Krajského soudu v Praze ve věci Územního plánu obce. Po dohodě přítomných
místostarosta jednání zastupitelstva přerušil do 19:00.
V 19:00 je opětovně jednání zahájeno, a to starostou obce Mgr. Vítězslavem Kalibou, MPA
(dále jako „předsedající“).
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 09. 12. do 17. 12. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu)
konstatoval, že přítomno je 5 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 Václav Žihla a Pavel Pek, 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.
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. Rozpočtové provizorium pro rok 2021

4. Projednání návrhu rozpočtu Mateřské školy Bašť
5. Rozpočtové opatření č. 3/2020
6. Stanovení výše poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2021
7. Schválení výše vodného a stočného společnosti VaK Zápy pro obec Bašť pro rok 2021
8. Projektový záměr „Parkour a street workout Bašť“
9. Projednání ceníku Komunitního centra Bašť a multifunkčního hřiště
10. Program podpory Spolků pro rok 2021
11. Informace o postupu přípravy Intenzifikace ČOV
12. Organizační opatření řízení obce
13. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 1/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.
3.

0

Rozpočtové provizorium pro rok 2021

Zastupitelstvu obce je předloženo k projednání a schválení Rozpočtové provizórium pro rok
2021. Důvodem předložení rozpočtového provizória na místo standardního rozpočtu pro rok
2021 je řada legislativních změn v tzv. daňovém balíčku, projednávaného Parlamentem ČR.
Tento balíček spolu s očekávaným poklesem daňových příjmů na úrovni státu z důvodu
opatření proti šíření nemoci COVID-19 bude znamenat dosud nevyčíslitelný pokles daňových
příjmu z rozpočtového určení daní pro naši obec. Podle dostupných odhadů se může jednat o
pokles příjmů v řádech jednotek milionů korun českých. Bez znalosti spolehlivého odhadu
příjmů by navržený rozpočet znamenal jen formální naplnění povinnosti zpracovat a zveřejnit
rozpočet obce.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání:
i)
ii)

Schvaluje pravidla Rozpočtového provizórium obce Bašť pro rok 2021 dle
přílohy k tomuto usnesení
Ukládá starostovi obce zveřejnit pravidla Rozpočtového provizória na úřední
desce Obecního úřadu obce Bašťa internetových stránkách obce v souladu s
§ 13 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 2/021 bylo schváleno/nebylo schváleno

0

4.

Projednání návrhu rozpočtu Mateřské školy Bašť

Zastupitelstvu obce je předložen návrh rozpočtu Mateřské školy Bašť. Rozpočet MŠ je
zpracován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 11.165.100,- Kč.
Zastupitelstvo obce Bašť
i)
ii)
iii)

Schvaluje Rozpočet Mateřské školy Bašť pro rok 2021 jako vyrovnaný
s příjmy a výdaji ve výši 11.165.100,- Kč
Schvaluje střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Bašť do roku 2023
Ukládá Zveřejnit Rozpočet Mateřské školy Bašť na úřední desce

Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 3/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

5.

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu obce je předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 3, jehož předmětem je
umožnění úhrady investičního příspěvku na ZŠ Líbeznice za rok 2021 z rozpočtu obce pro
rok 2020 a rozšíření obecního kamerového systému o nové body – kontejnerová stání v ulici
K Beckovu a Mělnická. Dále je předmětem rozpočtového opatření vytvoření nových položek
umožňujících úhradu a zaúčtování příspěvku obce Bašť na PD pro nové budovy Základních
škol Svazku obcí Pod Beckovem a umožní případný nákup ojetého vozidla pro technické
služby obce, údržbu zeleně. Kumulativně se jedná o navýšení položek ve výši 3.020.011,- Kč.
O stejnou částku je pak ponížena položka pro plánované výdaje na intenzifikaci ČOV I. etapa,
která nebude v letošním roce čerpána. Celkové rozpočtované výdaje a příjmy obce tak nejsou
tímto rozpočtovým opatřením dotčeny.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)
ii)

Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020
Ukládá starostovi obce zveřejnit schválené rozpočtové opatření č. 3/2020
v souladu se zákonem na úřední desce a internetových stránkách obce dle § 16
ost. 5 zákona č. 250/2000 Sb.

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 4/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

0

6.

Stanovení výše poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2021

Zastupitelstvu obce je předložen návrh poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2021.
Oproti roku 2020 se jedná o navýšení poplatků, které je vyvoláno navýšením dílčích cen za
svoz odpadů společností FCC Česká republika, která na základě smlouvy svoz v naší obci
zajišťuje. Důvodem zvýšení cen společnosti jsou vyšší náklady na ukládání či likvidaci
odpadu, a to v souvislosti s novou legislativou.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

ii)

Schvaluje poplatky za svoz odpadupro rok 2021 takto:
a. Směsný odpad 120l 1x týdně

2.500,- (nyní 2.300,-)

b. Směsný odpad 120l 1 x 14 dní

1.900,- (nyní 1.650,-)

c. Směsný odpad 120l sezóna

2.200,- (nyní 1.950,-)

d. Směsný odpad 80l 1 x týdně

1.900,- (nyní 1.900,-)

e. Směsný odpad 80l 1 x 14 dní

1.450,- (nyní 1.450,-)

f. Směsný odpad 80l sezóna

1.600,- (nyní 1.600,-)

g. Plast 120l D2D

400,- (nyní 200,-)

h. Papír 120l D2D

400,- (nyní 200,-)

i. 120l Bio

700,- - nelze již objednávat, zůstávají stávající (nyní 500,-)

j. 240 Bio

800,- (nyní 750,-)

Schvaluje ceny pro samostatně bydlící seniory či samostatně bydlící
seniorské páry: Směsný odpad 80l 1 x 14 dní za 500,-, resp. 750,- seniorský
pár, případně Směsný odpad 120l 1 x 14 dní za 750,-, resp. 1.000,- pro
seniorský pár

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 5/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

0

7.
Schválení výše vodného a stočného společnosti VaK Zápy pro obec Bašť pro rok
2021
Zastupitelstvu obce jsou předkládány ke schválení nové ceny vodného a stočného dle návrhu
společnosti spravující obecní vodovod, kanalizaci a Čistírnu odpadních vod.
Vodné
Stočné

Pro rok 2020
57,76 Kč/m3
32,35 Kč/m3

Návrh pro rok 2021 Navýšení o
60,10 Kč/m3
2,34 Kč/m3
43,18 Kč/m3
10,83 Kč/m3

Zvýšení ceny vodného je způsoben růstem cen za nákup společnosti VaK Zápy. Výrazný růst
ceny stočného je způsoben růstem nákladů spojených s provozem poddimenzované ČOV a
také důsledkem opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření nemoci
COVID-19, kdy je díky využívání tzv. Home Office ČOV daleko více zatěžována oproti
standardním rokům.
Obec nechala instalovat na své náklady nové zařízení – kalové míchadlo, které bylo osazeno
do kalojemu a má sloužit k homogenizaci (promíchávání) kalu před lisováním. Tím mělo dojít
ke snížení nákladů na provoz. Z důvodů dalších závad na zařízení kalolisu se dosud
provozovateli VaK Zápy nepodařilo spustit automatizovaný provoz. Úspora tak nebyla
realizována.
Bod byl přerušen do příštího jednání Zastupitelstva – usnesení nebylo přijato.

8.

Projektový záměr „Parkour a street workout Bašť“

Zastupitelstvu obce Bašť je předložen ke schválení projektový záměr na vybudování
Parkourového a street workoutového hřiště v obci. Plánované nové hřiště by mělo být
umístěno na pozemcích obce parc. č. 544/16, 544/17 a 544/1, tj. mezi stávajícím fitness a
víceúčelovým hřištěm.
Projekt je připraven pro podání žádosti o dotaci na základě výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj ČR pro obce do 3000 obyvatel.
Celkové náklady projektu jsou plánovaný ve výši 2.396.042 Kč. Dotace je poskytována až do
výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, nejvýše však 2 mil. Kč.
Parametry nového hřiště při plné realizaci (za předpokladu získání dotace):
Plocha: 275 m2
Délka: 22 m
Šířka: 12,5 m
Počet stanovišť: 50
Nášlapná vrstva: litá pryž

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Schvaluje podání žádosti o dotaci na projektu „Parkour a street workout
Bašť“ z dotačního titulu 117D8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR 2021

ii)

Souhlasí se spolufinancováním projektu dle bodu i) tohoto usnesení
z rozpočtu obce pro rok 2021

iii)

Ukládá starostovi obce zařadit výdaje na financování projektu „Parkour a
street workout Bašť“ do rozpočtu pro rok 2021

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 6/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.
9.

0

Projednání ceníku Komunitního centra Bašť a multifunkčního hřiště

Zastupitelstvu obce je předložen k projednání návrh cen za pronájmy prostor v Komunitním
centru Bašť, víceúčelového hřiště a objektu Vily pro krátkodobé využití do doby, než bude
rozhodnuto budoucím využití.

Pro místní spolky 50%
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Schvaluje ceny pronájmu prostor komunitního centra Bašť, víceúčelového
hřiště a objektu Vily pro krátkodobé pronájmy, a to dle předkládací zprávy

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 7/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

10.

0

Program podpory Spolků pro rok 2021

Zastupitelstvu obce je předložen ke schválení Program podpory spolků pro rok 2021.
Z důvodů neznalosti budoucího průběhu opatření proti šíření nemoci COVID-19 bude pro rok
2021 vyhlášena pouze Výzva k předkládání žádostí o neúčelovou dotaci podpory provozu
spolků. Podmínky získání dotace jsou totožné s programem pro rok 2020.
Ostatní výzvy Programu podpory spolků pro rok 2020 budou nahrazeny možností podávání
individuálních žádostí o dotaci. Individuální žádosti budou posuzovány analogicky
k pravidlům výzev pro rok 2020.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Schvaluje vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí o neúčelovou dotaci na
provoz spolků pro rok 2021 dle Přílohy k usnesení na úřední desce obce

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 8/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

0

11.

Informace o postupu přípravy Intenzifikace ČOV

Zastupitelstvu obce je předložena informace o postupu přípravy Intenzifikace ČOV.
Se zpracovatelem PD byla podepsána dohoda narovnávající vzniklý právní stav. Podle
dohodou sepsaných termínů bude Žádost o vydání stavebního povolení předložena
příslušnému vodoprávnímu úřadu do vánočních svátků. Neshledá-li úřad v žádosti či PD
vady, lze očekávat vydání stavebního povolení do února 2021.
S podáním žádosti o SP mohou být započaty administrativní práce na přípravě Zadávací
dokumentace a mohou být předloženy k projednání Zastupitelstvu, a to tak, aby bylo možné
ihned po vydání SP zahájit veřejnou zakázku. Pravidla VZ se budou řídit celkovou cenou dle
VV po zpracování a odevzdání PD s VV.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Bere na vědomí podané informace o postupu přípravy intenzifikace ČOV

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 9/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.
12.

0

Organizační opatření řízení obce

Zastupitelstvu obce je předloženo k projednání několik organizačních změn řízení obce, vč.
nových návrhů na stanovená výše odměn, a to:
Zrušení Bezpečtnostně dopravního výboru, Výboru pro rozvoj obce a regulaci výstavby a
Výboru školství a sociální věci. Ze zákona tak budou zachovány Výbor finanční a Výbor
kontrolní a dále Výbor pro společenské, kulturní a sportovní záležitosti.
Stavební komise bude dále pracovat ve složení: Václav Žihla (předseda komise), Mgr. Lucie
Caltová, Ing. Roman Slotty, Ph.D. a Ing. Jiří Srbek.
V souladu s Nařízením Vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků od 1. 1. 2020, je navrženo stanovit odměny pro členy výborů
a komise v maximální výši.
K navržené úpravě je přistoupeno po zhodnocení dosavadních přínosů jednotlivých výborů,
resp. komise.
Dále je předložen Zastupitelstvu obce návrh na změnu výkonu funkce starosty z uvolněné
pozice na neuvolněnou, a to se stanovenou měsíční odměnou, v souladu s výše uvedeným
NV, ve výši 30.000,- Kč, kdy maximální možná odměna neuvolněného starosty je 36.112,Kč.

Současně je předložen návrh na zvýšení měsíční odměny neuvolněných místostarostů, a to na
26.000,- Kč, což odpovídá polovině odměny uvolněného místostarosty. Maximální odměna je
dle NV 32.501,-.
Všechny představené změny jsou navrhovány s platností od 1.1.2021.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Ruší Bezpečnostně dopravní výbor, Výbor pro rozvoj obce a regulaci výstavby
a Výbor pro školství a sociální věci, a to k 31.12.2020

ii)

Schvaluje složení Stavební komise – Václav Žihla, předseda komise, Mgr.
Lucie Caltová, Ing. Roman Slotty, Ph.D. a Ing. Jiří Srbek jako členy komise,
a to s platností od 1.1.2021

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 10/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

0

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Stanovuje s platností od 1.1.2021 odměnu neuvolněnému předsedovi výboru
zastupitelstva a předsedovi komise ve výši 3.611,- Kč měsíčně a členům
výborů zastupitelstva a komise zastupitelům ve výši 3.010,- Kč měsíčně a
nezastupitelům ve výši 1.205,- Kč měsíčně

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 11/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

0

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Schvaluje s platností od 1.1.2021 výkon funkce starosty jako funkce
neuvolněné

Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti 1 (Mgr. Caltová)
Usnesení č. 12/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

Zdrželi se:

0

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Stanovuje s platností od 1.1.2021 odměnu neuvolněného starosty ve výši
30.000,- Kč měsíčně a neuvolněných místostarostů ve výši 26.000,- Kč
měsíčně

Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 1 (Mgr. Caltová)
Usnesení č. 13/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

Zdrželi se:

Zastupitelstvo obce Bašt
ii)

stanovuje, že starosta a místostarostové budou vykazovat své činnosti a úkoly
pro jednotlivé zastupitele, a to se zasíláním všem zastupitelům vždy ke konci
měsíce ve formátu doc. či xls.

Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 3 (Pek, Žihla, Mgr. Kaliba) Zdrželi se: 1 (Sviták)
Usnesení č. 14/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.
13.

Různé

Návrh na zvýšení poplatku za přestupky administrované Odolenou Vodou na základě
Veřejnoprávní smlouvy. Současně platná smlouva, která byla uzavřena 7.8.2007, přísluší
městu Odolená Voda za každý oznámený přestupek odměna ve výši 650,- Kč. Město nyní
žádá o změnu Veřejnoprávní smlouvy, a to ve smyslu navýšení platby za správní řízení na
1.200,- Kč. Ročně je na základě uzavřené smlouvy provedeno do 20 správních řízení ročně.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Schvaluje uzavření dohody o změně Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bašť a
městem Odolená Voda spočívající ve zvýšení ceny za každý oznámený
přestupek z dosavadních 650,- Kč na 1.200,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 15/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.
Žádost o poskytnutí daru Knihovně města Mladá Boleslav na rok 2021. Pro rok 2020
nebyl poskytnut žádný finanční dar, v roce 2019 byl dar poskytnut ve výši 1.000,- a v roce
2017 pak ve výši 700,- Kč.
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)

Schvaluje poskytnutí finančního daru Knihovně Města Mladá Boleslav, IČ:
70565872 pro rok 2021 ve výši 2.000,-.

Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 16/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

1(Mgr. Caltová)

Informace od místostarosty Václava Žihly – pan Berousek podal k Obecnímu úřadu obce
Bašť žádost o podporu obce Bašť na chov zvířat v jeho držení – náklady vyčíslil na 1,2 mil
Kč/měsíc. Dosud nenašel jinou podporu u institucí na státní úrovni.

Zastupitelstvo obce Bašť po projednán
ii)
nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory na provoz soukromého chovu
zvěře, dle žádosti pana Berouska.

Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 17/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

0

Pan Berousek podal také žádost o souhlas s úpravou pozemku parc. č. 159/1 v k.ú. Bašť
(Bambaska). K určité úpravě pozemku již došlo, a to navážkou materiálu. Dle vyjádření pana
Berouska se jedná o úpravy nepodléhající stavebnímu zákonu. Původ a složení navezeného
materiálu doložen obci nebyl.
Zastupitelstvo obce po projednání
Ukládá starostovi obce podat podnět k prošetření terénních na pozemku parc. č. na Odbor
životního prostřední MěÚ Brandýs nad Labem s termínem 31.12.2020
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0 Zdrželi se:
Usnesení č. 18/021 bylo schváleno/nebylo schváleno.

0

Info k jednání Stop Letiště Vodochody – Společnost podala žádost na příslušné orgány státní
správy o prodloužení platnosti EIA. SLV podá podklady pro zamítnutí prodloužení.
Společnost současně deklaruje odstoupení od záměru vybudovat mezinárodní letiště.
Na příštím jednání bude podána další informace o vývoji projektu.
Byla podána infromace o průběhu jednání o přípravě budoucí nájemní smlouvy s vítězným
uchazečem nájemních prostor U Oličů (restaurace)

Starostou obce byla podána informace k nepravomocným rozsudkům soudů ve věci
lokality Na Dlouhých. Okresní soud pro Prahu-východ odmítl žalobu společnosti Dimri
Construction & Development (B.A.S.T 1) s.r.o., IČO 27455475 na náhradu škody. Krajský
soud v Praze pak vynesl nepravomocný rozsudek, kterým zrušil Územní plán obce Bašť pro
pozemky ve vlastnictví společnosti Dimri Construction & Development (B.A.S.T 1) s.r.o.,
IČO 27455475 tvořících lokalitu Na Dlouhých. Další postup bude s právním zastoupením
zvážen po seznámení se s písemným vyhotovením rozsudku.

Jednání bylo ukončeno ve 22:35

Přílohy záznamu:
1) Prezenční listina
2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce
3) Pravidla rozpočtového provizoria
4) Program podpory spolků pro ro 2021

Zapisovatel: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA

……………………….

Ověřili:

Václav Žihla

……………………….

Pavel Pek

……………………….

Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA

……………………….

Starosta:

