
 
Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 
 

Záznam usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 
konaného dne 20. 01. 2022, 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 13. 01. do 20. 01. 2022. 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), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
 
  
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele: 
Předsedající určil ověřovateli zápisu Martina Svitáka a MgA. Kristinu Přecechtělovou, 
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. 
Současně navrhl přejmenování bodu 5. na „Projednání Obecně závazných vyhlášek obce Bašť 
č. 1/2022 a č. 2/2022“ a doplnění programu o bod „Projednání Smlouvy o zajišťování a 
financování dopravní obslužnosti“ a o bod „Projednání Programů podpory spolků pro rok 
2022“ 
 
 
Předsedající dal hlasovat o programu spolu se změnou názvu bodu č. 5  a doplněnými body 
(č. 6 a č. 7). 
 
Hlasování:  
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 
 
schvaluje program 30. jednání v uvedeném znění: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),  



2. Schválení programu  
3. Rozpočtové opatření č. 3/2021 
4. Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky 
na stavební práce „Intenzifikace ČOV Bašť“ 
5. Projednání Obecně závazných vyhlášek č. 1/2022 a č. 2/2022 
6. Projednání Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 
7. Projednání Programů podpory spolků pro rok 2022  
8. Různé 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 1/030 bylo schváleno/nebylo schváleno. 
 
 
3. Rozpočtové opatření č. 3/2021 
 
Zastupitelstvu obce je předloženo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým je 
upravena skutečnost rozpočtu za rok 2021. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání: 
 

i) Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/030 bylo schváleno/nebylo schváleno. 
 
 
4. Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek veřejné 
zakázky na stavební práce „Intenzifikace ČOV Bašť“ 
 
V rámci vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce zajišťující intenzifikaci čistírny 
odpadních vod v Bašti je potřeba jmenovat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 
 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci veřejné 
zakázky „Intenzifikace Čistírny odpadních vod Bašť“ ve složení: Mgr. 
Vítězslav Kaliba, MPA, Václav Žihla, Mgr. Lucie Caltová, MgA. Kristina 
Přecechtělová a Martin Sviták 
 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 3/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
5. Projednání Obecně závazných vyhlášek č. 1/2022 a č. 2/2022 
 
Po krátkém úvodu byl tento bod přerušen. 
 
 
 
 
 



6. Projednání Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 
 
Zastupitelstvu byl předložen návrh na uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní 
obslužnosti, a to se Středočeským krajem zastoupeným organizací Integrovaná doprava 
Středočeského kraje, příspěvková organizace. Předmětem smlouvy je ujednání o zajištění a 
financování veřejné dopravy v souladu s definovanými standardy veřejné dopravy. Pro obec 
Bašť znamená uzavření smlouvy mj. úsporu finančních prostředků až ve výši 600 tis. Kč za 
rok. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 
se Středočeským kraje zastoupeným organizací Integrovaná doprava 
Středočeského kraje, příspěvková organizace. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 4/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
7. Projednání Programů podpory spolků pro rok 2022 
 
Zastupitelstvu byly předložena návrhy na podporu spolků a aktivit v obci Bašť pro rok 2022. 
Jednotlivé výzvy budou dne 24.01.2022 zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu obce 
Bašť. Žádosti o podporu bude možné předkládat od 24.02. do 09.03. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Schvaluje 
a. Výzvu k předkládání žádostí o neúčelovou finanční podporu provozu 

spolků v obci Bašť pro 2022, s celkovou alokací výzvy 80.000,- Kč 
b. Výzvu k podávání žádostí o účelovou finanční podporu akcí na území obce 

Bašť pro rok 2022, s celkovou alokací výzvy 180.000,- Kč 
c. Výzvu k podávání žádostí o účelovou finanční podporu provozu a rozvoje 

spolků na území obce Bašť pro rok 2022, s celkovou alokací výzvy 
100.000,- Kč 

ii) Příjem žádostí bude zahájen 24.02.2022 a ukončen 09.03.2022 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 5/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
8. Různé 
 
Podpora akce Mikuláš na Návsi  
Zastupitelstvu byla předložena žádost o dotaci na úhradu nákladů spojených s přípravou a 
realizací tradiční akce Mikuláš na Návsi, a to v celkové výši 10.000,- Kč.  
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Schvaluje poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s přípravou a 
realizací akce Mikuláš na Návsi (2021)  
 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 1 (V. Žihla) 
Usnesení č. 6/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 



Místostarosta obce informoval zastupitele o jednání se společností, která se prezentovala 
jako zájemce o výstavbu v lokalitě Na Dlouhých. 
 
V rámci diskuse proběhla debata o platné obecně závazné vyhlášce č. 4/2011 upravující mj. 
poplatky z ubytovacích kapacit v obci, a to na základě dotazu Ing. Kremla. 
 
Zastupitelé se dohodli na přerušení jednání Zastupitelstva obce s tím, že jednání bude 
pokračovat v náhradním termínu. 
 
Na úřední desce Obecního úřadu obce Bašť byla dne 24.01.2022 zveřejněna informace o 
pokračování jednání Zastupitelstva obce dne 26.01. od 18:00. 
 
Zastupitelé dne 26.01. v 18:00 pokračovali v jednání, kdy přítomno bylo šest zastupitelů. 
Z jednání se omluvila Michaela Mišnerová. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. 
 
Předmětem jednání byl přerušený bod 5. Projednání Obecně závazných vyhlášek obce 
Bašť č. 1/2022 a č. 2/2022. 
 
Předmětem Obecně závazné vyhlášky obce Bašť č. 1/2022 je stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. K této vyhlášce nebyla z důvodu shody vedena diskuse. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
 
Diskuse byla vedena k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2022 o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci, a to konkrétně o čl. 7, kterým je stanovena sazba 
poplatku za litr odpadu v Kč/rok. Současně byla vedena diskuse o výši poplatků za nádoby 
pro tříděny odpad v systému D2D. Shoda panovala nad poplatkem za likvidaci biodpadu. 
Krátká diskuse byla vedena také způsob a výši kompenzace poplatku seniorům trvale 
hlášených v obci Bašť. 
 
Starosta obce přednesl návrh na stanovení poplatků takto: 

- Sazba poplatku: 0,54 Kč/l 
- D2D, plast, 120l: 300,- Kč 
- D2D, plast, 240l: 500,- Kč 
- D2D, papír, 120l: 300,- Kč 
- D2D, papír, 240l: 400,- Kč 
- Bioodpad, 120l: 700,- Kč 
- Bioodpad, 240l: 950,- Kč 

 
 
 



Jako proti návrh byl zastupitelkami Mgr. Lucií Caltovou a MgA. Kristinou Přecechtělovou 
přednesen návrh n stanovení poplatků takto: 

- Sazba poplatku: 0,57 Kč/l 
- D2D, plast, 120l: 400,- Kč 
- D2D, plast, 240l: 800,- Kč 
- D2D, papír, 120l: 400,- Kč 
- D2D, papír, 240l: 800,- Kč 
- Bioodpad, 120l: 700,- Kč 
- Bioodpad, 240l: 950,- Kč 

Předsedající dal nejprve hlasovat o protinávrhu: 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kdy v čl. 7 je uvedena sazba 
poplatku 0,57 Kč/l 

ii) Schvaluje poplatky za tříděny odpad 
a. D2D, plast, 120l: 400,- Kč 
b. D2D, plast, 240l: 800,- Kč 
c. D2D, papír, 120l: 400,- Kč 
d. D2D, papír, 240l: 800,- Kč 
e. Bioodpad, 120l: 700,- Kč 
f. Bioodpad, 240l: 950,- Kč 

 
Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 4  (Mgr. V. Kaliba, V. Žihla, P. Pek, M. Sviták) Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
Následně dal předsedající hlasovat o původním návrh. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kdy v čl. 7 je uvedena sazba 
poplatku 0,54 Kč/l 

ii) Schvaluje poplatky za tříděny odpad 
a. D2D, plast, 120l: 300,- Kč 
b. D2D, plast, 240l: 500,- Kč 
c. D2D, papír, 120l: 300,- Kč 
d. D2D, papír, 240l: 400,- Kč 
e. Bioodpad, 120l: 700,- Kč 
f. Bioodpad, 240l: 950,- Kč 

 
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 3 (Mgr. L. Caltová, MgA. K. Přecechtělová, M. Sviták) Zdrželi 
se: 0 
Usnesení č. 9/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
Na základě výsledku hlasování přednesl Martin Sviták nový návrh: 

- Sazba poplatku: 0,54 Kč/l 
- D2D, plast, 120l: 400,- Kč 
- D2D, plast, 240l: 800,- Kč 



- D2D, papír, 120l: 400,- Kč 
- D2D, papír, 240l: 800,- Kč 
- Bioodpad, 120l: 700,- Kč 
- Bioodpad, 240l: 950,- Kč 

 
Předsedající dal hlasovat o novém návrhu 
 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kdy v čl. 7 je uvedena sazba 
poplatku 0,54 Kč/l 

ii) Schvaluje poplatky za tříděny odpad 
a. D2D, plast, 120l: 400,- Kč 
b. D2D, plast, 240l: 800,- Kč 
c. D2D, papír, 120l: 400,- Kč 
d. D2D, papír, 240l: 800,- Kč 
e. Bioodpad, 120l: 700,- Kč 
f. Bioodpad, 240l: 950,- Kč 

 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 2 (Mgr. L. Caltová, MgA. K. Přecechtělová) Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
Starosta dále přednesl návrh na kompenzaci výše poplatku pro čtrnáctidenní svozy odpadu 
pro samostatně žijící seniory či samostatně žijící seniorské páry s trvalým pobytem v obci 
Bašť. Kompenzace bude smluvně nastavena tak, aby zůstal pro tuto skupinu obyvatel 
poplatek za nádobu o kapacitě 80l, resp. 120l a 26 svozy v obou případech na stejné výši jako 
v roce 2021, tj: 
 

- Popelnice 80 l/26 svozů: 500,- Kč, resp. 750,- Kč pro pár, 
- Popelnice 120 l/26 svozů: 750,- Kč, resp. 1.000,- Kč pro pár. 

Následně dal předsedající hlasovat. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Schvaluje kompenzaci výše poplatku pro čtrnáctidenní svozy odpadu pro 
samostatně žijící seniory či samostatně žijící seniorské páry s trvalým pobytem 
v obci Bašť na úroveň roku 2021: 
a. Popelnice 80 l/26 svozů: 500,- Kč, resp. 750,- Kč pro pár, 
b. Popelnice 120 l/26 svozů: 750,- Kč, resp. 1.000,- Kč pro pár. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 (M. Sviták) Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
 
 
 



Dále předsedající jako doplnění bodu 8. Různé přednesl dva návrhy v rámci přípravy 
projektu Revitalizace bývalého areálu statku: 
 

- Smlouva o souhlasu s provedením stavby mezi obcí Bašť a Svazkem obcí Pod 
Beckovem, 

- Souhlas se záměrem zřízení práva stavby pro Svazek obcí Pod Beckovem. 

Smlouva o souhlasu s provedením stavby se týká napojení areálu statku na inženýrské sítě. 
Zřízení práva stavby se týká budoucí výstavby budovy školy a nyní jde o vyvěšení záměru na 
úřední desku Obecního úřadu Obce Bašť. 
 
Předsedající dal hlasovat postupně o obou uvedených návrzích: 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením stavby mezi Obcí Bašť a 
Svazkem obcí Pod Beckovem, kdy předmětem stavby je napojení areálu statku 
na inženýrské sítě 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Souhlasí se záměrem zřízení práva stavby pro Svazek obcí Pod Beckovem na 
pozemcích v majetku Obce Bašť, parc. č. st.1/1 a parc. č. 42/2, kdy předmětem 
budoucí stavby bude budova Základní školy Bašť 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 13/030 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
Příští jednání Zastupitelstva obce bude zveřejněno standardním způsobem na úřední desce 
Obecního úřadu Obce Bašť 
 
Jednání bylo ukončeno 26.01.2022 v 19:00. 
 
 
Přílohy záznamu: 
1) Prezenční listina 
2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce 
 
 
Zapisovatel: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA  ………………………. 
 
Ověřili: Martin Sviták    ……………………….   

  
MgA. Kristina Přecechtělová  ………………………. 

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