
 
 

Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 

 

Záznam usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 

konaného dne 20. 04. 2021, od 17:00 hodin, Dlouhá 52, Bašť. 

 

Zahájení jednání zastupitelstva 

Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:03 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. 04. do 20. 04. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“.  

 

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

konstatoval, že přítomno je šest 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 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.  

 

Předsedající navrhl vyřadit z programu jednání bod 7. Projednání vyhlášení Jednacího řízení 

bez uveřejnění „Nová Náves obce Bašť“. 

 

Další návrhy na změnu programu vzneseny nebyly. 

 

Předsedající dal hlasovat o programu jako celku bez navrženého bodu č. 7. 

 

 

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. Projednání Záměru pronájmu prostor pro restauraci a kavárnu U Oličů 

4. Jmenování Komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek veřejné zakázky 

„Výstavba kontejnerové budovy MŠ Bašť“ 

5. Jmenování Komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Správa 

veřejného osvětlení obce Bašť“ 

6. Projednání Veřejné zakázky malého rozsahu „Parkour a street workout Bašť“ 

7. Projednání Dodatku č. 1 ke Stanovám Spolku obcí Pod Beckovem 

8. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bašť za rok 2020 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

10. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

11. Různé 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1/023 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

3. Projednání Záměru pronájmu prostor pro restauraci a kavárnu U Oličů 

 

 

Zastupitelstvu obce je předložen k projednání návrh Oznámení záměru pronájmu prostor pro 

restauraci a kavárnu U Oličů.  

 

Pro prohlídku nájemních prostor byly domluveny termíny 11. 05. a 13. 05., vždy od 16:00 

 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání: 

 

i) Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor pro restauraci a kavárnu 

v objektu U Oličů na úřední desce 

ii) Jmenuje hodnotící komisi ve složení Martin Sviták, Mgr. Lucie Caltová, 

Václav Žihla a náhradníka Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/023 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

4. Jmenování Komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek veřejné zakázky 

„Výstavba kontejnerové budovy MŠ Bašť“ 

 

Zastupitelstvu obce je předložen návrh na jmenování komise pro otevírání obálek, hodnocení 

a posouzení nabídek, vč. náhradníků. Komise zahájí své jednání 30.4. 10:00. 

 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání: 

 

i) Jmenuje Komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek veřejné 

zakázky Výstavba kontejnerové budovy MŠ Bašť“ ve složení Mgr. Lucie 

Caltová, Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA, Václav Žihla, a náhradníky ve složení 

Pavel Pek, Michaela Mišnerová a Bc. Kateřina Tomsová 



 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 3/023 bylo schváleno/nebylo schváleno 

 

 

 

5. Jmenování Komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek veřejné zakázky 

„Správa veřejného osvětlení obce Bašť“ 

 

Zastupitelstvu obce je předložen návrh na jmenování komise pro otevírání obálek, hodnocení 

a posouzení nabídek, vč. náhradníků. Komise zahájí své jednání neprodleně po ukončení lhůty 

pro doručení nabídek, tj. 30.4. po 10:00. 

 

 

Zastupitelstvo obce Bašť 

 

i) Jmenuje Komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek veřejné 

zakázky Výstavba kontejnerové budovy MŠ Bašť“ ve složení, Mgr. Vítězslav 

Kaliba, MPA, Václav Žihla, Martin Sviták a náhradníky ve složení Pavel Pek, 

Michaela Mišnerová a Mgr. Lucie Caltová 

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 4/023 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

6. Projednání Veřejné zakázky malého rozsahu „Parkour a street workout Bašť“ 

 

Zastupitelstvu obce je předložena k projednání Výzva a Zadávací dokumentace pro vyhlášení 

Veřejné zakázky malého rozsahu „Parkour a street workout Bašť“. Lhůta pro podání nabídek 

bude ukončena 03. 05. 2021 ve 12:00. 

 

 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 

 

i) Schvaluje vyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahu „Parkour a street workout 

Bašť“ dle předložené dokumentace 

ii) Jmenuje Komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek veřejné 

zakázky Výstavba kontejnerové budovy MŠ Bašť“ ve složení, Mgr. Vítězslav 

Kaliba, MPA, Mgr. Lucie Caltová, Mgr. Michal Jaroš a náhradníky ve složení 

Václav Žihla, Martin Sviták, Michaela Mišnerová 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 5/023 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

 



7. Projednání Dodatku č. 1 ke Stanovám Spolku obcí Pod Beckovem 

 

 

Zastupitelstvu obce je předložen k projednání návrh Dodatku č. 1 ke Stanovám Spolku obcí 

Pod Beckovem. Dodatkem je zřízena pozice místopředsedy spolku a vymezeny pozemky pro 

umístění budovy školy v obcích Měšice a Bašť. Pozemky, na kterých budou budovy škol stát 

zůstávají v majetku příslušných obcí. Konkrétní vymezení částí pozemků, se kterými bude 

Svazek nakládat bude provedeno samostatnou smlouvou, a to na základě geometrického 

plánu. 

 

 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 

 

i) Schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Stanovám Spolku obcí Pod Beckovem 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 2 (Mgr. Caltová, M. Mišnerová)   

Usnesení č. 6/023 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

8. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bašť za rok 2020 

 

 

Zastupitelstvu obce je předložena ke schválení účetní závěrka MŠ Bašť za rok 2020. 

Současně byl předložen návrh na převedení výsledku hospodaření ve výši 97.482,46 Kč do 

rezervního fondu 

 

 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 

 

i) Schvaluje účetní závěrku MŠ Bašť za rok 2020 

ii) Schvaluje převod výsledku hospodaření ve výši 97.482,46 Kč do rezervního 

fondu 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 7/023 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

 

Zastupitelstvu obce je předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 

 

i) Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021  

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 8/023 bylo schváleno/nebylo schváleno. 



10. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

 

 

Zastupitelstvu obce je předložen návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, a to za účelem pokládky optického kabelu přes ulici Hlavní.  

 

 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 

 

i) Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 

společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 

Praha 9, IČ: 04084063 za celkovou cenu 180 Kč (30 Kč/bm) 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 1 (Mgr. Caltová)   

Usnesení č. 9/023 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

11. Různé 

 

V rámci bodu Různé nebylo přijato žádné usnesení. Diskutována byla témata: 

 

- Domov seniorů v obci Bašť – informace o záměru soukromého investora. První 

schůzka s prezentací záměru se konala za účasti starosty a místostarosty obce. Bude 

domluven druhý termín prezentace pro členy zastupitelstva. 

- Kalkulace vodného a stočeného – příslušná výše byla schválena na 22. jednání ZO. 

Dotaz směřoval od občana na způsob stanovení výše stočného. Byla podána 

informace, že výše stočného odráží zvýšené náklady na údržbu a zajištění provozu 

ČOV, která svojí kapacitou dlouhodobě neodpovídá zatížení. Obsluha musí být 

přítomna prakticky po celý den. Z důvodu nedostatečné kapacity je nutné kal odvážet, 

což představuje zvýšené náklady. Cena za stočné však obsahuje jen velmi malou 

složku na vytváření fondu obnovy ČOV a kanalizační sítě – tato složka byla 

v minulých letech podceněna a cena stočného byla neadekvátně nízká. 

- Kalkulace ceny odpadů – příslušné ceny byly schváleny 21. jednání ZO. Dotaz 

směřoval na způsob stanovení cen. V cenách byla snaha rozlišit četnost svozů a 

velikost nádoby – vyšší motivace pro malé nádoby s delší frekvencí svozu. Cenu nelze 

přepočítávat přímo úměrně jen na objem nádob. 

- Zprávy o bezpečnosti obce – Na webových stránkách byla poslední zpráva o 

bezpečnosti obce zveřejněna v roce 2017 – bude zveřejněna aktuální zpráva. 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 18:54 

 

 

 

 

 

 



Přílohy záznamu: 

1) Prezenční listina 

2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce 

 

 

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

 

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

  

Michaela Mišnerová   ………………………. 

 

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


