
 
 

Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 

 

Záznam usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 

konaného dne 06. 05. 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 29. 04. do 06. 05. 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) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

 

  

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Václava Žihlu 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 body 3. a 5., tj. Vyhodnocení veřejné zakázky 

„Výstavba kontejnerové budovy MŠ“ a Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Parkour a street workout Bašť“, a to z důvodu, že v obou případech Komise dosud 

neuzavřela hodnocení nabídek. 

 

Další návrhy na změnu programu vzneseny nebyly. 

 

Předsedající dal hlasovat o programu jako celku bez navržených bodů č. 3. a 5. 

 

 

 

 

 

 



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. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Správa veřejného osvětlení obce Bašť“ 

4. Projednání vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění „Nová Náves obce Bašť“ 

5. Projednání Dodatku č. 2 ke Stanovám Spolku obcí Pod Beckovem 

6. Různé 
 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1/024 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

3. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Správa veřejného osvětlení obce 

Bašť“ 

 

Zastupitelstvu obce je předložen k rozhodnutí závěr komise pro hodnocení nabídek. V rámci 

Veřejné zakázky malého rozsahu, která probíhala v elektronické podobě, byly v termínu pro 

doručení nabídek odevzdány dvě nabídky.  

 

Posuzována byla celková ekonomická výhodnost nabídek. Dílčími kritérii byla celková cena 

za první rok plnění a celková doba nabídnutá doba plnění, přičemž minimální požadovaná 

doba byla pět let od uzavření smlouvy. 

 

Oba uchazeči nabídly celkovou dobu plnění šest let, tj. rozhodujícím byla nabídnutá cena. 

 

Nejnižší nabídku podala společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., a to 174.600,- Kč bez 

DPH.  

 

Zastupitelstvo je tak doporučeno, aby rozhodlo o nejvýhodnější nabídce, kterou podal 

uvedeny uchazeč. 

 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání: 

 

i) Schvaluje výsledek Veřejné zakázky malého rozsahu „Správa veřejného 

osvětlení obce Bašť“ dle závěru Komise pro hodnocení nabídek, tj. že 

vítězných uchazečem se stává společnost ELTODO OSVĚTLEÍ, s.r.o., IČ: 

25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 

ii) Ukládá Mgr. Vítězslavu Kalibovi, MPA, starostovi obce, informovat uchazeče 

o výsledku veřejné zakázky 

iii) Pověřuje Mgr. Vítězslav Kalibu, MPA, starostu obce podpisem smlouvy dle 

bodu i) tohoto usnesení 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/024 bylo schváleno/nebylo schváleno. 



4. Projednání vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění „Nová Náves obce Bašť“ 

 

Zastupitelstvu obce je předložen návrh na vyhlášení Veřejné zakázky, a to v režimu tzv. 

Jednacího řízení bez uveřejnění na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (tj. 

vč. PDSP, PDPS a VV) na revitalizaci areálu bývalého statku. V rámci JŘBÚ budou osloveni 

vítězní uchazeči se soutěže o návrh. 

 

 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání: 

 

i) Schvaluje vyhlášení veřejné zakázky v režimu Jednacího řízení bez uveřejnění 

„Nová náves Bašť“, a to předem známým uchazečům ze soutěže o návrh 

„Nová náves Bašť s budovou základní školy“ 

ii) Jmenuje za členy komise Mgr. Vítězslav Kalibu, MPA, starostu, Václava 

Žihlu, místostarostu, a Mgr. Lucii Caltovou, předsedkyni Kontrolního výboru 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 3/024 bylo schváleno/nebylo schváleno 

 

 

 

5. Projednání Dodatku č. 2 ke Stanovám Spolku obcí Pod Beckovem 

 

Zastupitelstvu obce je předložen ke schválení návrh dodatku č. 2 ke Stanovám Spolku obcí 

Pod Beckovem, jehož předmětem je úprava Stanov umožňující jednání spolku formou per 

rollam. 

 

 

Zastupitelstvo obce Bašť 

 

i) Schvaluje znění Dodatku č. 2 ke Stanovám Svazku obcí Pod Beckovem 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0  Zdrželi se: 0   

Usnesení č. 4/024 bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

6. Různé 

 

V rámci bodu Různé nebylo přijato žádné usnesení.  

 

Jednání bylo ukončeno ve 18:58 

 

 

 

 

 

 

 



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  ………………………. 


