
 
Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 
 

Záznam usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 
konaného dne 15. 03. 2022, od 18:30 hodin, Dlouhá 52, Bašť. 

 
Zahájení jednání zastupitelstva 
Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 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 03. 03. do 15. 03. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) 
konstatoval, že přítomni jsou 4 členi 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 Michaelu Mišnerovou 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 navrhl doplnění programu o body: 

- Darovací smlouva – Alza a.s., vybavení do Vily 
- Projednání žádosti o souhlas s dělením pozemků 
- Výroční zpráva o poskytován informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Proti doplnění programu nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl námitky a proto dal 
předsedající hlasovat o programu jako celku. 
 
 
 
 
 
 



Hlasování:  
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 
 
schvaluje program 31. jednání v uvedeném znění: 
1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),  
2.  Schválení programu  
3.  Informace o zajištění ubytování ukrajinských občanů prchajících před válečným 

konfliktem 
4.  Rozpočtové opatření č. 1/2022 
5. Projednání finanční podpory Ukrajiny 
6. Rozhodnutí o výběru dodavatele stavebních prací - Čistírna odpadních vod Bašť 
7. Rozhodnutí o výběru dodavatele Technického dozoru investora k ČOV Bašť 
8. Informace o přípravě PD ZŠ Bašť a Nové Návsi ve statku 
9. Projednání Smlouvy o zřízení práva stavby pro Svazek obcí Pod Beckovem 
10. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 3/2022 o poplatku ze psů s účinností od 

1.1.2023 
11. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 4/2022 o poplatku za využívání veřejného 

prostranství 
12. Informace o územním plánování 
13. Darovací smlouva – Alza a.s., vybavení do Vily 
14. Projednání žádosti o souhlas s dělením pozemků 
15. Výroční zpráva o poskytován informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
16. Různé 
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 1/031 bylo schváleno/nebylo schváleno. 
 
 
3. Informace o zajištění ubytování ukrajinských občanů prchajících před válečným 
konfliktem 
 
Zastupitelstvu obce byla podána na vědomí informace o zřízeném ubytování pro osoby, které 
uprchli před válečným konfliktem z území Ukrajiny. Ubytování bylo vybudováno v objektu 
bývalé restaurace, známého jako Vila, a v prostorách knihovny. Provoz knihovny byl dočasně 
přerušen a pracujeme na náhradním zajištění provozu. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání: 
 
Bere na vědomí podané informace o ubytování osob, které uprchli před válečným 
konfliktem z území Ukrajiny, a to v prostorách Vily a Obecní knihovny 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/031 bylo schváleno/nebylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Rozpočtové opatření č. 1/2022 
 
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření, kterým byla vyčleněna celková částka na 
humanitární pomoc Ukrajině a zajištění ubytování a další podpory uprchlíkům. Celkem je 
vyčleněna částka 200.000,- Kč, z čehož 40.000,- Kč je určeno pro případnou finanční pomoc 
na sbírkový účet  
 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým je vyčleněna částka na humanitární finanční 
pomoc Ukrajině, zajištění ubytování a další podpory uprchlíků 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 3/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
5. Projednání finanční podpory Ukrajiny 
 
Předsedající předložil Zastupitelstvu návrh na poskytnutí finanční podpory Ukrajiny, a to 
prostřednictvím sbírkového účtu organizace Člověk v tísni, a to ve výši 40.000,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč na sbírkový účet organizace Člověk 
v tísni 0093209320/0300 – SOS UKRAJINA 
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 4/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
6. Rozhodnutí o výběru dodavatele stavebních prací - Čistírna odpadních vod Bašť 
 
Zastupitelstvu byl předložen výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Intenzifikace 
čistírny odpadních vod Bašť“. Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny tři nabídky. 
V průběhu lhůty pro podání nabídek bylo podáno několik dotazů – žádostí o vysvětlení. Ve 
stanovené lhůtě byly všechny žádosti o vysvětlení odpovězeny. Celková lhůta pro podání 
nabídek byla jedenkrát prodloužena, a to 18.02.2022. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 

i) Rozhoduje o výběru ekonomicky nevýhodnější nabídky „Společnost ČOV 
Bašť – T4 Building a VPK Suchý“, s celkovou nabídkou cenou 25.981.537,34 
Kč bez DPH. 

ii) Pověřuje starostu obce odesláním výzvy k předložení originálů kvalifikačních 
dokladů dle § 122, odst.3. ZZVZ 

iii) Pověřuje starostu obce, aby po předložení všech originálů kvalifikačních 
dokladů dle bodu ii) tohoto usnesení uzavřel Smlouvu o dílo se společností dle 
bodu i) tohoto usnesení 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 5/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 



7. Rozhodnutí o výběru dodavatele Technického dozoru investora k ČOV Bašť 
 
Zastupitelstvu byl předložen návrh na uzavření Příkazní smlouvy na zajištění TDI a BOZP 
pro stavební práce „Intenzifikace Čistírny odpadních vod Bašť“. Poptávkové řízení vycházelo 
z předpokládané hodnoty stavebních prací.  
 
Tento bod byl z jednání stažen a bude předložen opět po ověření nabídnuté ceny dle skutečné 
nabídnuté ceny stavebních prací vítězného uchazeče dle usnesení č. 5/031 ze dne 15.03.2022. 
 
 
8. Informace o přípravě PD ZŠ Bašť a Nové Návsi ve statku 
 
Zastupitelstvu byla podána informace o průběhu přípravných projekčních pracích pro 
výstavbu nové budovy Základní školy Bašť a současně o přípravě projektu Nová Náves obce 
Bašť, vč. návrhu na způsob realizace bytových domů. Informace byla také podána o nutných 
záchranných prací na sýpce. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Bere na vědomí podané informace o průběhu přípravných pracích pro výstavbu nové budovy 
Základní školy Bašť a přípravě projektu Nová Náves.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 6/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
9. Projednání Smlouvy o zřízení práva stavby pro Svazek obcí Pod Beckovem 
 
Zastupitelstvu byl předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby pro Svazek 
obcí Pod Beckovem. Svazek je budoucím investorem budovy Základní školy Bašť. Záměr 
zřízení práva stavby byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 
 

i. Schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení práva stavby, kterou se zřizuje 
 ve prospěch Svazku obcí Pod Beckovem, IČO: 08507317, se sídlem: Mělnická 43, 
250 65 Líbeznice, právo stavby k nemovitostem vymezeným v návrhu této Smlouvy  
o zřízení práva stavby  

ii. Pověřuje starostu obce případnými zpřesňujícímu úpravami návrhu Smlouvy  
o zřízení práva stavby, které vyplynou z požadavků Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky v případě upřesnění výzvy MŠMT k podání žádostí  
o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu s názvem „133 340 Podpora rozvoje 
infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky 
obcí“, podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových 
kapacit základního vzdělávání  zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí 

iii. Pověřuje starostu obce podpisem návrhu či zpřesněného návrhu Smlouvy o zřízení 
práva stavby včetně podpisu návrhu na zahájení vkladového řízení u příslušného 
katastrálního úřadu a jeho podání k tomuto úřadu 

 
 



Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 7/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
10. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 3/2022 o poplatku ze psů s účinností od 
1.1.2023 
 
Zastupitelstvu byl předložen návrh nové Obecně závazné vyhlášky č. 3/2022 o poplatku ze 
psů, a to s účinností od 1.1.2023. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 o poplatku ze psů, a to s účinností od 1.1.2023  
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 8/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
11. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 4/2022 o poplatku za využívání veřejného 
prostranství 
 
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh nové Obecné závazné vyhlášky č. 4/2022 o poplatku 
za využívání veřejného prostranství. Po krátké diskusi byl návrh stažen a bude předložen na 
jednom z dalších jednání Zastupitelstva obce. Důvodem stažení je, že někteří zastupitelé 
chtějí dále jednat o dílčím nastavení některých poplatků a případných úlev z těchto poplatků. 
 
 
12. Informace o územním plánování 
 
Zastupitelstvu byla podána informace možných návrzích na změny územního plánu obce, a to 
v částech pro OV2 (statek) jako změna č. 2 ÚP, lokalita Na Dlouhých jako změna č. 3 ÚP a 
pro stávající zastavěné území obce jako změna č. 4 ÚP. Změna č. 3 musí reflektovat závěry 
rozsudku Krajského soudu v Praze. Změna č. 4 bude mít za cíl stanovit pravidla výstavby pro 
stávající územní plán obce. 
 
 Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Bere na vědomí informace o připravovaných změnách územního plánu obce Bašť   
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 9/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Darovací smlouva – Alza a.s., vybavení do Vily 
 
Zastupitelstvu obce byla předložena darovací smlouva se společností Alza a.s., kdy společnost 
darovala obci vybavení pro Vilu – viz usnesení č. 2/031 ze dne 15.03.2022. Poskytnut věcné 
dary jsou v celkové ceně 17 518,00 Kč vč. DPH 
 
 Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Bašť a společností Alza a.s. v hodnotě věcných darů 
17.518,- Kč vč. DPH.   
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 10/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
14. Projednání žádosti o souhlas s dělením pozemků 
 
Zastupitelstvu byla předložena k rozhodnutí žádost stavebníka o dělení pozemků, kdy 
stávající parcely č. 512/48 a č. 512/44 v k.ú. Bašť chce stavební rozdělit pro výstavbu osmi 
rodinných domů o jednom podlaží a jedno bytové jednotce. 
 
Po dohodě bude s právním zástupcem připravena Plánovací smlouva, která bude po 
projednání se stavebníkem předložena ke schválení zastupitelstvu. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Bere na vědomí žádost stavebníka o dělení pozemků parc. č. 512/48 a 512/44v k.ú. Bašť 
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 11/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
15. Výroční zpráva o poskytován informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Zastupitelstvu byla předložena Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb. 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Bere na vědomí Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 
2021 
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 12/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
 
 
 
 



16. Různé 
 
V rámci bodu Různé přednesl předsedající informaci o změně rozpočtové skladby rozpočtu 
pro rok 2022. Celkové rozpočtované příjmy a výdaje, stejně tak dílčí rozpočtové položky 
zůstávají ve stejné výši. 
 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Bere na vědomí informaci o změně rozpočtové skladby rozpočtu pro rok 2022. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 13/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
 
Zastupitelka Mgr. Lucie Caltové informovala Zastupitelstvo o vyhlášeném dotačním 
programu společnosti ČEZ, která poskytuje prostřednictvím Nadace ČEZ možné dotace 
obcím na pomoc uprchlíkům. 
 
 
Zastupitelstvo obce Bašť 
 
Pověřuje starostu podáním žádosti u společnosti ČEZ na podporu uprchlíků 
 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 14/031 bylo schváleno/nebylo schváleno 
 
Dále probíhala obecná diskuse, v rámci které nebylo přijato žádné další usnesení. 
 
 
Příští jednání Zastupitelstva obce bude zveřejněno standardním způsobem na úřední desce 
Obecního úřadu Obce Bašť 
 
Jednání bylo ukončeno 15.03.2022 ve 21:05. 
 
 
Přílohy záznamu: 
1) Prezenční listina 
2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce 
 
 
Zapisovatel: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA  ………………………. 
 
Ověřili: Michaela Mišnerová   ……………………….   

  
Mgr. Lucie Caltová   ………………………. 

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