
 
Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 
 

Záznam usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 
konaného dne 10. 08. 2021, od 16:00 hodin, Dlouhá 52, Bašť. 

 
Zahájení jednání zastupitelstva 
Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:00 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 02. 08. do 10. 08. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) 
konstatoval, že přítomni jsou čtyři členové 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 Václava Žihlu a Pavla Peka, 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 bodu 5. programu, a to „Projednání žádosti o individuální 
dotaci z.s. Kynologie Bašť a SK Bášť“ 
 
 
Předsedající dal po krátké diskusi hlasovat o programu jako celku. 
 
Hlasování:  
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 
 
schvaluje 27. jednání v uvedeném znění: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),  
2. Schválení programu  
3. Převod finančních prostředků Svazku obcí Pod Beckovem 
4. Projednání záměru pronájmu části objektu U Oličů 



5. Projednání žádosti o individuální dotaci z.s. Kynologie Bašť a SK Bášť  
6. Různé 
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 1/027 bylo schváleno/nebylo schváleno. 
 
 
3. Převod finančních prostředků Svazku obcí Pod Beckovem 
 
Jedná se o mimořádný vklad do Svazku obcí Pod Beckovem. O částky mimořádného vkladu 
budou upraveny případné další pravidelné platby, a to tak, aby celková částka nepřekročila 
sumu dle podílového rozdělení členů Svazku obcí Pod Beckovem. Finanční prostředky takto 
poskytnuté budou použity na úhradu výdajů spojených s projekčními pracemi nové budovy 
ZŠ Bašť. 
Mimořádný vklad bude realizovat také Obec Měšice. 
 
Hlasování: 
Zastupitelstvo po projednání 
 

i. schvaluje poskytnutí mimořádného vkladu do Svazku obcí Pod Beckovem, a to 
ve výši 5.000.000,- Kč. Vklad bude poskytnut ve dvou částech. První část bude 
poskytnuta ve výši 1.250.000,- Kč, a to do 5 pracovních dnů od přijetí tohoto 
usnesení. Druhá část ve výši 3.750.000,- Kč bude poskytnuta nejpozději do 15 
kalendářních dní od okamžiku, kdy byly splněny podmínky uvedené v článku I. 
odst. 2 písm. b) a c) smlouvy o mimořádném finančním vkladu a současně došlo 
k podpisu této smlouvy. 

ii. Schvaluje uzavření Smlouvy o mimořádném vkladu obce Bašť a Měšice do 
Svazku obcí Pod Beckovem 

iii. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle bodů i. a ii. tohoto usnesení 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/027 bylo schváleno/nebylo schváleno. 
 
 
4. Projednání záměru pronájmu části objektu U Oličů  
 
Obec vyhlásila postupně čtyři kola soutěže o pronájem prostor v objektu U Oličů (první kolo 
probíhalo ještě v průběhu rekonstrukce). Z těchto soutěží nevzešel žádný vítěz, resp. nebyla 
podepsána nájemní smlouva. Obec obdržela v červnu žádost o pronájem předmětných prostor. 
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce OÚ dne 19. 07. 2021 a svěšen byl 04. 08. 
2021. Do dne jednání ZO nebyla úřadu doručena žádná jiná nabídka či připomínka. 
 
Hlasování: 
Zastupitelstvo po projednání: 

i. schvaluje pronájem prostor v budově U Oličů, Dlouhá č.p. 52, na pozemku p. č. 
st. 74/1 v k.ú. Bašť, obec Bašť, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Prahu-východ na LV 10001, definované jako 
Nebytový prostor o ploše 69 m2 plus příslušenství a zázemí (místnosti č.ř. 1.05), 
Nebytový prostor o ploše 59 m2 plus příslušenství a zázemí (místnosti č.ř.1.06), 



Kuchyně o ploše 31,5 m2 (místnost č. 1.06h) panu Tomáši Imre, IČ: 88568491 
na dobu určitou 10 let od podpisu smlouvy o pronájmu, a to za měsíční nájemné 
ve výši 11.111,- Kč od 1. měsíce zahájení provozu jakékoli části předmětu 
pronájmu, resp. ve výši 25.000,- Kč od 37. měsíce od zahájení provozu. V první 
36 měsících tak bude základní nájemné 25.000,- Kč sníženo o nutné investice na 
stavební dokončení předmětu pronájmu. 

ii. Ukládá starostovi obce podepsat nájemní smlouvu dle bodu i) tohoto usnesení 
 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se:   
Usnesení č. 3/027 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
 
5. Projednání žádosti o individuální dotaci z.s. Kynologie Bašť a SK Bášť  
 
Hlasování: 
Zastupitelstvo po projednání: 
 

i. schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace 
a. SK Bášť z.s., IČ: 61389994, ve výši 7.000,- Kč na akci „pouťový fotbalový 

turnaj a pouťová taneční zábava“ 
b. z.s. Kynologie Bašť, IČ: 22876472, v celkové výši 14.000 na akce „Den psa, 

5. 9. 2021“ a „Železný Baštěrák, 11. 9. 2021“ 
ii. Ukládá starostovi obce podepsat smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu i) tohoto 

usnesení 

 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0   
Usnesení č. 4/027 bylo schváleno/nebylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Různé 
 
Změna Rozpočtu obce pro rok 2021  
 
Při zachování celkových příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2021 (a již 
schválených Rozpočtových opatření) předsedající navrhl realokaci části finančních prostředků 
alokovaných na intenzifikaci ČOV na položky pro údržbu obce (mzdové výdaje, strojní 
vybavení a materiál /pořízení zeleně/), a to v celkové výši max 2 mil. Kč.  
 
Intenzifikace ČOV bude dle předběžného harmonogramu zahájena v říjnu a její dokončení 
bude tedy v roce 2022 a nikoli ještě v roce 2021. 
 
Hlasování: 
Zastupitelstvo po projednání: 
 

i) Schvaluje přesun finančních prostředků ve výši max 2 mil. Kč alokovaných 
v rozpočtu obce pro rok 2021 na Intenzifikaci ČOV na položky údržby obce 

 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0   
Usnesení č. 5/027 bylo schváleno/nebylo schváleno. 
 
 
 
Příští jednání Zastupitelstva obce se bude konat pravděpodobně na přelomu srpna a září 2021 
 
Jednání bylo ukončeno ve 16:40 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy záznamu: 
1) Prezenční listina 
2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce 
 
 
Zapisovatel: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA  ………………………. 
 
Ověřili: Václav Žihla    ……………………….   

  
Pavel Pek    ………………………. 

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