
 
 

Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 

 

Záznam usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 

konaného dne 29. 06. 2021, od 18:00 hodin, Dlouhá 52, Bašť. 

 

Zahájení jednání zastupitelstva 

Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin 

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 22. 06. do 29. 06. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“.  

 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) 

konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů 

zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

 

  

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Martina Svitáka a Mgr. Lucii Caltovou, 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.  

 

Dále představil návrh na doplnění programu o nové body, vč. jejich zařazení do programu: 

 

6. Zrušení veřejné zakázky „VÝSTAVBA KONTEJNEROVÉ BUDOVY MŠ BAŠŤ II.“ 

 

7. Finanční pomoc obcím na jižní Moravě 

 

13. Žádost zahrádkářů Bašť o poskytnutí účelové dotace 

 

 

 

 

 

 

 



Předsedající dal hlasovat o zařazení nových bodů do programu. 

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání 

 

Schvaluje zařazení nových bodů do programu: 6. Zrušení veřejné zakázky „VÝSTAVBA 

KONTEJNEROVÉ BUDOVY MŠ BAŠŤ II.“, 7. Finanční pomoc obcím na jižní Moravě, 

13. Žádost zahrádkářů Bašť o poskytnutí účelové dotace 

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

Následně dal předsedající hlasovat o programu jednání jako celku s nově zařazenými body 

 

Hlasování:  

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 

 

schvaluje 26. jednání v uvedeném znění: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),  

2. Schválení programu  

3. Vyhodnocení veřejné zakázky vyhlášené v režimu JŘBÚ „Nová náves Bašť – projektová 

dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“  

4. Projednání závěrů Přezkumu hospodaření za rok 2020  

5. Projednání spolupráce s MAMA MŠ pro školní rok 2021/2022  

6. Zrušení veřejné zakázky „VÝSTAVBA KONTEJNEROVÉ BUDOVY MŠ BAŠŤ II.“ 

7. Finanční pomoc obcím na jižní Moravě 

8. Informace o postupu přípravných prací Intenzifikace ČOV  

9. Projednání záměru směny pozemků  

10. Návrh dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení_ČEZ  

11. Projednání věcných břemen služebnosti  

12. Projednání dalšího postupu ve věci převzetí zkolaudovaných inženýrských sítí v lokalitě 

Za Zahradnictvím  

13. Žádost zahrádkářů Bašť o poskytnutí účelové dotace 

14. Zpráva Kontrolního výboru  

15. Různé 
 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 2/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vyhodnocení veřejné zakázky vyhlášené v režimu JŘBÚ „Nová náves Bašť – 

projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“  

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání 

i. schvaluje závěry JŘBÚ „Nová náves Bašť – projektová dokumentace, 

inženýrská činnost, autorský dozor“, kdy vítězem VZ je Sdružení právnických a 

fyzických osob BARAAK arch, s.r.o., Ing. arch. Kateřina Hroncová a Dvořák & 

partneři s.r.o., Kamenická 677/6, 170 00 Praha 7, IČO 01442481 

ii. schvaluje podpis smlouvy s vítězným uchazečem dle bodu i) tohoto usnesení ve 

výši 12.199.000,- Kč bez DPH 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

4. Projednání závěrů Přezkumu hospodaření za rok 2020  

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

i. schvaluje po seznámení se s dokumenty účetní závěrku obce Bašť k 31.12.2020 

ii. schvaluje závěrečný účet obec Bašť za rok 2020 bez výhrad 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 1 (Mgr. Caltová)   

Usnesení č. 4/026 bylo schváleno/nebylo schváleno 

 

 

 

5. Projednání spolupráce s MAMA MŠ pro školní rok 2021/2022  

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

i. schvaluje spolupráci s MŠ MAMA i pro školní rok 2021/2022 za představených 

cenových podmínek, tj. 8.500 kč/dítě/měsíc 

ii. schvaluje, aby do MŠ MAMA mohly být zařazeny děti, které již MŠ MAMA 

navštěvovaly ve školním roce 2020/2021 a zároveň se jedná o předškolní děti, po 

písemné žádosti rodičů, dále pak děti, jejichž sourozenec MŠ MAMA již 

navštěvuje, a děti, které nebylo možné z kapacitních důvodů umístit do MŠ Bašť. 

O konečném rozdělení rozhoduje Obecní úřad Obce Bašť. 

iii. Zařazení dítěte dle bodu ii. tohoto usnesení podléhá poplatku ve výši školného 

jako u MŠ Bašť, bez ohledu na to, zda se jedná o předškolní dítě 

iv. Ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o spolupráci s MŠ MAMA 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 5/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 



6. Zrušení veřejné zakázky „VÝSTAVBA KONTEJNEROVÉ BUDOVY MŠ BAŠŤ II.“ 

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

Schvaluje zrušení Veřejné zakázky „VÝSTAVBA KONTEJNEROVÉ BUDOVY MŠ BAŠŤ 

II.“ z důvodu neobdržení nabídky od žádného účastníka dle § 127 odst. 1. zákona o 

zadávání veřejných zakázek 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 6/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

7. Finanční pomoc obcím na jižní Moravě 

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

Schvaluje finanční pomoc obcím postižených přírodní katastrovou dne 24. června 2021,  

a to ve výši 50.000,- Kč. Finanční pomoc bude poukázána bezhotovostně na transparentní 

účet Diecézní charity Brno 4211325188/6800 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 7/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

8. Informace o postupu přípravných prací Intenzifikace ČOV  

 

Obec již disponuje pravomocným stavebním povolením. Probíhají jednání k finalizaci 

Dokumentace pro provedení stavby a zpracování výkazu výměr. Bude prověřena možnost 

žádat na realizaci projektu o dotaci. 

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

Bere na vědomí podané informace o vydaném stavebním povolení na Intenzifikaci ČOV 

Bašť 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 8/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Projednání záměru směny pozemků  

 

Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a nebyly k němu 

vzneseny ve lhůtě 15 dnů žádné připomínky či námitky. 

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

i. Schvaluje směnu části pozemku parc. č 623/1 o výměře 18,9 m2 ve vlastnictví 

obce Bašť, LV 10001, a části pozemku parc. č. 65 o výměře 16,8 m2 ve 

vlastnictví společnosti Food Real, s.r.o., Na Brázdě 1149/6, Michle, 141 00 

Praha 4, LV 332. Náklady spojené s převodem vlastnictví ponese společnost 

Food Real, s.r.o. 

ii. Ukládá starostovi obce podepsat smlouvu dle bodu i) 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 9/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

10. Návrh dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení_ČEZ  

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

Schvaluje uzavření dodatku č. 1 se společnosti ČEZ Distribuce ke smlouvě o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě ze dne 

13.11.2017 

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 10/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

11. Projednání věcných břemen služebnosti  

 

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

i. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s Lucií 

Petržílkovou v souvislosti s umístěním kiosku HUP, a to za jednorázový poplatek 

1.000,- Kč 

ii. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IP-12-6018714/VB/1 se společností ČEZ Distribuce 

zastoupenou společností K. UHLÍŘ s.r.o, IČ: 47539399, a to za jednorázový 

poplatek splatný po uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemen ve výši 

1.000,- Kč. Jedná se o napojení Sběrného místa obce, což je ve veřejném zájmu 

Obce Bašť 



Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 11/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

12. Projednání dalšího postupu ve věci převzetí zkolaudovaných inženýrských sítí v 

lokalitě Za Zahradnictvím  

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

Ukládá starostovi obce vyzvat písemně stavebníka k odstranění zjevných závad dešťového 

odvodnění v ulici Za Zahradnictvím s termínem pro stanovení návrhu řešení do 30.7.2021  

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 12/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

13. Žádost zahrádkářů Bašť o poskytnutí účelové dotace 

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

Schvaluje poskytnutí účelové dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu 

Bašť, IČ: 75106043, a to ve výši 3.000,- Kč 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 13/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

14. Zpráva Kontrolního výboru  

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

i. bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru za rok 2020 

ii. ukládá starostovi obce a Obecnímu úřadu Obce Bašť doložit ke žlutě 

podbarveným usnesením, dle přílohy k usnesení, chybějící dokumenty na příští 

jednání Kontrolního výboru 

iii. ukládá starostovi obce a Obecnímu úřadu Obce Bašť doložit k modře 

podbarveným usnesením, dle přílohy k usnesení, dokumenty prokazující splnění 

usnesení, a to na příští jednání Kontrolního výboru. V případě, že usnesení 

pozbyla platnosti či byla jiným způsobem překonána, předloží starosta na 

jednání Zastupitelstva obce návrhy na revokaci či zrušení takových usnesení 

iv. ruší  

a. usnesení č. 18/002, ii), z důvodu nejasné formulace úkolu, současně 

vzhledem k tomu, že s firmou DIMRI Construction and  Development je 

veden soudní spor, bude o případných úhradách rozhodovat soud 



b. usnesení č. 3/004, ii), z důvodu pozbytí smyslu úkolu - samostatný objekt 

komunitního centra u Oličů je již používán a inzerce plánovaného záměru 

pronájmu je již bezpředmětná 

c. usnesení č. 3/004, iii), z důvodu pozbytí smyslu úkolu - samostatný objekt 

komunitního centra u Oličů je již používán a dopracování záměru pronájmu 

tohoto objektu je tak již bezpředmětné 

v. revokuje 

a. usnesení č. 14/003, ii) a to tak, že pověřuje Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA, aby 

projednal návrh smlouvy o výpůjčce č. 554/1 s SK Bašť, tak, aby došlo k 

vynětí plochy, kterou SK Bašť nevyužívá a dále, aby v návrhu nové smlouvy 

o výpůjčce byl stanoven požadavek o možnosti obce Bašť realizovat své 

konkrétní akce na tomto pozemku. Následně předjednaný návrh smlouvy o 

výpůjčce předložit k připomínkám a schválení zastupitelstvu obce. 

b. usnesení č. 4/004, ii) a to tak, že ukládá Finančnímu výboru zpracovat do 

října 2021 rozpočtový výhled na období následujících pěti let a dále ukládá 

Mgr. Vítězslavu Kalibovi do října 2021 zpracovat pánované investiční akce či 

opravy nemovitého majetku obce s cílem stanovit priority a následně ukládá 

Finančnímu výboru a starostovi předložit výše zmíněné dokumenty na 

jednání ZO v říjnu 2021. 

c. usnesení č. 11/016, i) a to tak, že ukládá starostovi obce, aby obnovil jednání 

s vlastníky pozemku č. 98/10 o udržování pozemku (pozemek mezi 

Zlonínským potokem a ploty pozemků v okružní ulici resp. O případném 

odkupu tohoto pozemku a následně předložil písemný výstup z těchto jednání 

na jednání ZO. 

d. usnesení č. 11/016 iv) a to tak, že pověřuje starostu obce, aby zpracoval 

návrhy na možné budoucí využití vily a předložil na některém z dalších 

jednání ZO. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 14/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

15. Různé 

 

Změnu časových intervalů a ceny pronájmu víceúčelového hřiště na dobu letních 

prázdnin  

 

Hlasování: 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

i) Schvaluje časový interval pro volné využití multifunkčního hřiště obce Bašť 

v rozmezí 10:00 – 19:00. Volné hodiny nelze využívat pro komerčně organizované 

sporty či kroužky 

ii) Stanovuje jednotnou výši poplatku za pronájem hřiště v časovém intervalu 8:00 – 

10:00 a 19:00 – 22:00 ve výši 200,- Kč/hodina. 

 



Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 15/026 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

Místostarosta Václav Žihla informoval o aktualitách z jednání platformy Stop Letišti 

Vodochody, dále o možných sportovních aktivitách v obci a nutnosti prověřit technický stav a 

vlastní provedení odvodnění ulice Do Polí, kde dochází prakticky při každém dešti 

k zaplavení části ulice. 

 

Dotazy z řad občanů: 

- Stav soudních sporů souvisejících s lokalitou Na dlouhých 

- Vyjádření ke statistice uvedené ve Zpravodaji ohledně přestupků a trestných činů na 

území obce 

 

Příští jednání Zastupitelstva obce se bude konat pravděpodobně v I. pol. srpna. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 22:10 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy záznamu: 

1) Prezenční listina 

2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce 

3) Závěry Kontrolního výboru – přehled usnesení (příloha k usnesení č. 14/026) 

 

 

Zapisovatel: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA  ………………………. 

 

Ověřili: Mgr. Lucie Caltová   ……………………….   

  

Martin Sviták    ………………………. 

 

Starosta: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA  ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled nesplněných usnesení schválených na ZO do 31. 12. 2020 

datum  
zasedání 

číslo  
ZO 

číslo 
usnesení Věc 

11.01.2016 17 9/017, i) starostce se ukládá zahájit práce na regulačním plánu obce 

11.06.2018 52 18/052, iv) pověřuje nové zastupitelstvo obce Bašť vzešlé z voleb v říjnu 2018 
vyhlášením konkursu na místo ředitelky / ředitele MŠ Bašť. 

13.12.2018 2 15/002,  
iii)-iv) 

iii) ukládá starostce obce předání připomínek zpracovateli projektu 
Rekonstrukce bezpečnostního přelivu a zkapacitnění propustku pod hrází 
rybníka v Baštěku, zpracovateli vodohospodářské studie obce a právní 
kanceláři zastupující obec a 
iv) ukládá starostce obce po obdržení stanovisek odborníků k písemným 
připomínkám občanů k projektu Rekonstrukce bezpečnostního přelivu a 
zkapacitnění propustku pod hrází rybníka v Baštěku zařazení jejich 
projednání na zasedání zastupitelstva obce. 

13.12.2018 2 18/002, ii) ukládá starostce obce předložení návrhu smluvního řešení úhrady 
vzniklých  výdajů s firmou DIMRI Constructions and Development na 
nejbližší zasedání zastupitelstva obce 

07.02.2019 3 14/003, ii) pověřuje Výbor pro rozvoj a regulaci výstavby, aby projednal návrh 
smlouvy o výpůjčce č.554/1 s SK BašŤ 

05.03.2019 4 3/004, ii) ukládá starostce, Ing. Ivě Cucové, MBA, zveřejnit inzerci plánovaného 
záměru pronájmu dle bodu i. tohoto programu- samostatný objekt 
komunitního centra U Oličů 

05.03.2019 4 3/004, iii) ukládá výboru pro rozvoj obce a regulaci výstavby a výboru pro 
společenské, kulturní a sportovní zál. 
Dopracovat záměr pronájmu dle bodu i) - samostatný objekt komunitního 
centra U Oličů 

05.03.2019 4 4/004, ii) ukládá Finančnímu výboru zpracovat rozpočtový výhled, a to alespoň 
na období následujících pěti let, a Výboru pro rozvoj obce a regulaci 
výstavby projednat na svých jednáních plánované investiční akce či 
opravy nemovitého majetku obce s cílem stanovit priority, a to i 
s ohledem na bod i. tohoto usnesení T: 31.3.2019 - statek 

18.06.2019 8 

11/008, ii) Schvaluje podání žádosti o dotaci na projektu „Nastavení řízení a 
komunikace v obci Bašť“ dle Důvodové zprávy, tj. projektového záměru s 
tím, že spoluúčast obce na způsobilých výdajích projektu nepřesáhne 500 
tis. Kč za realizaci projektu, jehož harmonogram je plánován na 24 měsíců s 
počátkem v roce 2019 

18.06.2019 8 

17/008, ii) 
Ukládá Mgr. Vítězslavu Kalibovi, MPA, předložit aktualizovanou směrnici 
dle bodu i) tohoto usnesení ke schválení tj. aktualizovat Směrnici č. 5/2016 
o pořizování, využívání a archivování zvukových záznamů průběhu jednání 
zastupitelstva obce ve smyslu zveřejňování záznamů z jednání 
Zastupitelstva obce technicky přijatelným způsobem na webových 
stránkách obce 



18.06.2019 8 

21/008, ii) 
zmocňuje pověřuje Mgr. Vítězslav Kalibu, MPA, starostu obce k podpisu 
veškerých příslušných právních dokumentů souvisejících se souhlasem 
uvedeným v bodu i) tj. i)schvaluje užití obcí poskytnutých finančních 
prostředků, resp. dotace dle smlouvy o spolupráci obcí, uzavřené dne 12. 
července 2018, a to i ke splátkám úvěru, který bude obci Líbeznice 
poskytnut Komerční bankou a.s., IČ: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na 
Příkopě 33, PSČ 114 07 a jež bude využit k profinancování výstavby nové 
základní školy a základní umělecké školy Líbeznice. Za uznatelné náklady 
tedy budou dle smlouvy o spolupráci obcí považovány i splátky tohoto 
úvěru včetně příslušenství (např. úroků) souvisejícího s tímto poskytnutým 
úvěrem 

21.08.2019 11 3/011, iii)  

Pověřuje Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA, starostu obce, aby ve věci převodu 
vlastnického práva dle bodu ii) tohoto usnesení jednal tj. převodem 
vlastnického práva k části pozemku parc. č. 623/1 v k.ú. Bašť, která je 
zaplocena jako předzahrádka k domu č.p. 2. Oddělení pozemku bude 
provedeno na základě geometrického plánu. 

14.02.2020 16 7/016, iii) 

i) souhlasí s vydáváním negativních stanovisek obcí Bašť v rámci 
uplatňování připomínek ke společnému územnímu rozhodnutí a 
stavebnímu povolení nových studní do doby vydání stavební uzávěry. ii) 
pověřuje starostu a stavební komisi, aby zabezpečilu spolu s obecním 
úřadem realizaci bodu i) do doby vydání stavební uzávěry k takovýmto 
vodním dílům., iii) pověřuje starostu v součinnosti s Mgr. Caltovou k 
zahájení přípravy vydání územního opatření o stavební uzávěře k výše 
popsaným vodním dílům 

14.02.2020 16 9/016, ii) 

Zastupitelstvo obce ukládá předsedům výborů vyjma Kontrolního a 
Finančního výboru, aby ze schůzí výborů byly předsedou daného výboru 
zpracovány zápisy se stručným obsahem jednání včetně vyplývajících 
úkolů. Tyto zápisy budou předávány starostovi a kontrolnímu výboru v 
kopii vždy k 31. 6. a 31. 12. daného roku 

14.02.2020 16 9/016, iii) 

Zastupitelstvo obce ukládá předsedům Kontrolního a Finančního výboru, 
aby po vyhotovení zápisu ze schůzí výborů byly zaslány starostovi a na 
obecní úřad a ukládá starostovi a obecnímu úřadu, aby tyto zápisy byly 
zveřejňovány na internetových stránkách obce.  

14.02.2020 16 9/016, iv) 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a obecnímu úřadu, že veškeré 
odpovědi, které jsou nařízeny zastupitelstvem  obce budou činěny přes 
spisovou službu, tj opatřené číslem jednancím a odeslány přes aplikaci, kde 
je možné vytisknout potvrzení o doručení. Vytištěné odpovědi spolu s 
číslem jednacím včetně potvrzení o doručení budou doloženy kontrolnímu 
výboru ke kontrole daného usnesení.  

14.02.2020 16 11/016, i) 

zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 17/041 a to tak, že ukládá výboru 
pro rozvoj obce a regulaci výstavby obnovení jednání s vlastníky pozemku 
č. 98/10 o udržování pozemku (pozemek mezi Zlonínským potokem a ploty 
pozemků v Okružní ulici) resp. O případném odkupu tohoto pozemku 

14.02.2020 16 11/016, ii) 

zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 8/003 a to tak, že pověřuje Mgr. 
Vítězslava Kalibu, MPA, zajištěním nabídek minimálně od 3 firem k zajištění 
koordinace a zpracováním finálního dokumentu Strategického plánu 
rozvoje obce Bašť, a to do 31. 3. 2020 



14.02.2020 16 11/016, iv) 
zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 13/008 a to tak, že pověřuje výbor 
pro rozvoj obce a regulaci výstavby zpracovat návrh na budoucí využití vily. 

14.02.2020 16 12/016 
schvaluje vystoupení obce Bašť ze sdružení Koridor D8 a ukládá starostovi 
požádat o status hosta spolku Koridor D8 

30.04.2020 17 9/017 ii) 

Schvaluje převod výsledku hospodaření dle bodu i) tohoto usnesení, 
tj. ve výši 198.711,42 Kč do investičního fondu organizace 

30.06.2020 19 6/019 iii) 
Pověřuje starostu obce dalším jednáním ve věci narovnání právního stavu s 
projektantem ČOV Bašť a podpisem příslušných právních aktů 

06.10.2020 20 2/020 ii) 

Souhlasí s představeným záměrem revitalizace a doplnění veřejné zeleně, 
vč. odhadu nákladů do 1 000 000 Kč .ii) Souhlasí s přípravou žádosti o 
dotaci dle podmínek příslušných výzev OPŽP 

06.10.2020 20 4/020 ii) 

Schvaluje uzavření kupní smlouvy ve věci odprodeje nově vzniklého 
pozemku parc. č. 98/498 o celkové výměře 12 m2 v k.ú. Bašť, a to celkovou 
cenu 10.730,- Kč. 

06.10.2020 20 7/020 ii) 

Bere na vědomí podané informace ohledně oprávněnosti oplocení na 
pozemku 363/8 a ukládá starostovi obce dále se společností Baracom, a.s. 
jednat 

06.10.2020 20 9/020 ii) 

Bere na vědomí podané informace ve věci architektonické soutěže na 
revitalizaci statku ii) Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností 
MOBA studio s.r.o., IČ: 
61459712 a Svazkem obcí Pod Beckovem, jejíž předmětem je společné 
zadání a administrace architektonické soutěže. Odměna administrátorovi 
je 484.000,- Kč vč. DPH. Odměny vítězným návrhům jsou stanoveny dle 
ceníků Komory architektů 

17.12.2020 21 18/021 

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 

 


