
 
 

Obec Bašť 
Zastupitelstvo obce Bašť 

 
Záznam usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 

konaného dne 30. 06. 2022, od 20:00 hodin, Dlouhá 52, Bašť. 
 
Zahájení jednání zastupitelstva 

Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 20:00 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 21. 06. do 30. 06. 2022. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) 
konstatoval, že přítomno je 4 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 Mgr. Lucii Caltovou a Martina Svitáka, 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 předsedající navrhl rozšířit program o body: 

- Schválení navýšení disponibilní kapacity v MŠ MAMA pro potřeby obce  

- Schválení projektového záměru výstavby nové budovy MŠ v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021-2027 

Na základě přítomnosti zástupců společnosti Bašť Reality s.r.o. byl dále předsedajícím navrženo 

předřadit bod č. 14 za bod č. 2. Všechny body programu tak budou od tohoto bodu přečíslovány. 

Proti doplnění programu nebyly vzneseny žádné námitky, proto bylo přistoupeno k hlasování o 

programu jako celku. 

 



Hlasování:  
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 
 
schvaluje program 34. jednání v uvedeném znění: 
 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),  
2. Schválení programu 
3. Projednání Plánovací smlouvy pro lokalitu pozemku parc. č. 512/44 
4. Projednání Přezkumu hospodaření za rok 2021 
5. Projednání Smlouvy o rezervaci kapacity se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 
6.  Projednání finančního příspěvku na krytí poměrné výše nákladů na školní asistenty v ZŠ 

Líbeznice 
7. Postup souvisejících prací se změnou Územního plánu obce pro plochu OV2  
8. Informace o projektu Revitalizace areálu bývalého statku 
9. Informace o Intenzifikaci ČOV 
10. Projednání budoucího záměru navýšení kapacity ČOV nad kapacitu současné intenzifikace 
11. Projednání daru od společnosti Alza a.s. pro Komunitní centrum Bašť  
12. Schválení navýšení disponibilní kapacity v MŠ MAMA pro potřeby obce 
13. Schválení projektového záměru výstavby nové budovy MŠ v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021-2027 
14. Projednání smluv o věcných břemenech 
15. Různé 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se:    0 

Usnesení č. 1/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

3. Projednání Plánovací smlouvy pro lokalitu pozemku parc. č. 512/44 

Zastupitelstvu obce byl opětovně předložen návrh na uzavření Plánovací smlouvy k projektu 

realizovaným soukromým investorem na pozemku parc. č. 512/44 a souvisejících. Stavební komise 

záměr projednávala a nebyly k němu již vzneseny žádné další připomínky. 

Věcná břemena k napojení mostku do ulice Přípotoční byla doložena a stanou se přílohou Plánovací 

smlouvy. 

Zásobování domů pitnou vodou bude realizováno studní u každého domu. Pro splaškové vody budou 

vybudovány jímky. Jako součást projektu budou vybudovány přípojky na obecní vodovod a obecní 

kanalizaci pro možné budoucí napojení dle kapacit pitné vody a ČOV. 

 

 

 

 

 



Zastupitelstvo obce po projednání  

schvaluje uzavření Plánovací smlouvy s investorem Bašť Reality s.r.o., IČ: 09628967 dle návrhu a 

závěrů diskuse. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se:   0 

Usnesení: 2/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

4. Projednání Přezkumu hospodaření za rok 2021 

Zastupitelstvu byl předložen k projednání přezkum hospodaření, vč. účetní závěrky za rok 2021. 

Veškerá dokumentace byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Bašť. 

Zastupitelstvo po projednání 

a. schvaluje po seznámení se s dokumenty Účetní závěrku obce Bašť k 31.12.2021 

b. schvaluje Závěrečný účet obce Bašť k 31.12.2021 bez výhrad 

c. pověřuje starostu k opravě zápisů dle závěrů Přezkumu hospodaření a opětovné 

výzvě ověřovatelů k novému ověření a podpisu 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se:   0 

Usnesení: 3/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

5. Projednání Smlouvy o rezervaci kapacity se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání a schválení Smlouva o rezervaci kapacity pitné 

vody. Tato smlouva zajišťuje obcí dodávku nad rámec již uzavřené Dohody z minulého jednání 

Zastupitelstva obce v odpovídajícím objemu pro 205 EO.  

 

Zastupitelstvo po projednání  

i. bere na vědomí podané informace, vč. informace, že VKM počítá kapacitu 

s koeficientem 3,5 osob na bytovou jednotku 

ii. schvaluje uzavření Smlouvy o rezervaci kapacity na úrovní 205 EO se společností 

Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 

iii. pověřuje starostu obce podpisem Dohody dle bodu ii. tohoto usnesení 



Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se:  0 

Usnesení: 4/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

6. Projednání finančního příspěvku na krytí poměrné výše nákladů na školní asistenty v ZŠ 

Líbeznice 

Zastupitelstvu je předkládána k projednání žádost obce Líbeznice jako zřizovatele ZUŠ a ZŠ Líbeznice 

na schválení finančního příspěvku na zajištění školních asistentů pro školní rok 2022/2023. Zapojení 

školních asistentů do výuky je reakce na počet žáků v jednotlivých prvních třídách ZŠ, kdy v každé 

třídě je 34 žáků. Zapojení asistentů bude mít pozitivní vliv na celkovou kvalitu výuky. 

Celkové náklady jsou rozpočítány podle obcí a podle počtu žáků v prvních třídách. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

i. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Obci Líbeznice odpovídajícího části celkových 

nákladů na školní asistenty v prvních třídách ZŠ Líbeznice pro školní rok 2022/2023, a to 

ve výši 302 267,- Kč 

ii. Pověřuje starostu obce zajištěním poskytnutí příspěvku dle bodu i. tohoto usnesení 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti:  Zdrželo se:  

Usnesení: 5/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

7. Postup souvisejících prací se změnou Územního plánu obce pro plochu OV2 

Zastupitelstvu obce byla předložena informace k postupu se změnou územního plánu obce Bašť pro 

plochu OV2. Projednávaný bod navazuje na předešlé jednání Zastupitelstva obce. 

Návrhem změny je změna podmínek prostorového uspořádání pro plochu OV2 tak, aby umožňovala 

realizaci záměru dle projektové studie „Obecní zástavba Bašť“, a to zejména ve snížení minimální 

plochy zeleně na 5 %, navýšení zastavěné plochy pozemku (vč. zpevněných ploch) na 90-95 % a 

prověření vhodné max. hladiny zástavby. Současné platný územní plán stanovuje v podmínkách 

prostorového uspořádání požadavek na min. plochu zeleně 30 % a max. zastavěnou plochu pozemku 

50 %. Tyto podmínky v současné době znemožňují realizaci záměru, a tak se obec rozhodla pořídit 

změnu územního plánu, která by realizaci výše uvedeného záměru umožňovala. 

O stanovisko ke zkrácenému postupu pořizování změny územního plánu Bašť byl prostřednictvím 

zpracovatele požádán Krajský úřad Středočeského kraje.  



    

Zastupitelstvo obce pro projednání  

i. schvaluje v souladu s ustanovením § 6 písm. b) stavebního zákona podání žádosti o 
pořizování návrhu Změny č. 3 územního plánu Bašť na Úřad územního plánování 
Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

ii. pověřuje starostu obce Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA,  v návaznosti na ustanovení § 
47 odst. (1) stavebního zákona spolupracovat s pořizovatelem (MěÚ Brandýs, 
odbor…) a zpracovatelem (ARCHUM architekti) při procesu pořízení územního plánu 
jako „určený zastupitel“ 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0  Zdrželo se:   0 

Usnesení: 6/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

8. Informace o projektu Revitalizace areálu bývalého statku 

Zastupitelstvu obce byla podána informace o průběhu přípravných prací v rámci projektu revitalizace 

bývalého statku, zejména o projektu ZŠ Bašť. 

Oproti počátečnímu harmonogramu Přípravných prací revitalizace Nové návsi v areálu bývalého 

statku a zejména přípravy nové budovy Základní školy Bašť, jejíž investorem je Svazek obcí Pod 

Beckovem, nebude možné projekt dokončit a novou školu otevřít k datu 1.9.2023. Nový 

harmonogram počítá s datem do 1.9.2024. 

Zpoždění v průběhu přípravných projektových prací je způsobeno různou měrou jak 

administrativními postupy Programu MŠMT, ze kterého má být z 85% budoucí stavba financována, 

tak ale i vlastními projektovými pracemi, kdy se jedná v obou případech (Bašť a Měšice) o částečné či 

úplné rekonstrukce historických objektů. V neposlední řadě se na zpoždění podepisuje také značný 

růst cen materiálů a stavebních prací. Oproti počátku roku 2020 stouply odhadované náklady dle 

ceníku ÚRS o více jak 40 %. Na základě tohoto navyšování bylo nutné vyvolat jednání s MŠMT, a jejím 

prostřednictvím s MF a celou Vládou ČR o navýšení alokace dotačního Programu a navýšení 

jednotkových uznatelných nákladů na jednoho žáka. Navýšení jsou v době jednání Zastupitelstva 

předběžně projednána a odsouhlasena. Usnesení Vlády ČR však dosud nepadlo. 

Pro školní rok 2023/2024 již nebude Základní škola Líbeznice schopna pojmout všechny nové první 

třídy. Očekává se cca 210 nových prvňáčků. V rámci Svazku obcí Pod Beckovem byly diskutovány 

možné varianty řešení od výpůjčky budovy v Kralupech nad Vltavou či Brandýse nad Labem-Stará 

Boleslav, až po výstavbu provizorní kontejnerové budovy na území některé z obcí Svazku. V současné 

době je nejvíce diskutována varianta, kdy by jednotlivé obce Svazku poskytly na svém území a ve 

svém majetku adekvátní prostory pro otevření 1 – 2 prvních tříd. Jedná se o organizačně poměrně 

složité řešení, ale nebude nutné nové prvňáčky vozit daleko od domova. Jejich vstup do školy tak 

bude co možná v rámci možností nejpříjemnější.  

V obci Bašť se nabízí prostory Komunitního centra – malý a velký sál, které by ve školním roce 

2023/2024 byly v dopoledních hodinách blokovány právě pro výuku. 



Zastupitelstvo obce pro projednání  

Bere na vědomí podané informace k vývoji přípravných prací v rámci projektu Revitalizace 

areálu bývalého statku  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0  Zdrželo se:   0 

Usnesení: 7/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

9. Informace o Intenzifikaci ČOV 

Zastupitelstvu obce byla podána informace o předání staveniště a zahájení stavebních prací. 

 

Zastupitelstvo obce pro projednání  

Bere na vědomí podané informace o zahájení Intenzifikace ČOV Bašť  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0  Zdrželo se:   0 

Usnesení: 8/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

10. Projednání budoucího záměru navýšení kapacity ČOV nad kapacitu současné intenzifikace  

Zastupitelstvu obce byla podána informace o budoucím výhledu kapacity ČOV po dokončení 

stávajícího projektu Intenzifikace ČOV. Současně byla podána informace o aktuálním diskutovaném 

stanovisku vodoprávního úřadu k projektu ZŠ Bašť, potažmo celého projektu. 

Budoucí kapacita ČOV byla od počátku (srpen 2018) připravována na výslednou kapacitu 3500 EO. 

Tato kapacita však neodpovídala skutečným potřebám obce. Nezahrnovala žádné navýšení s ohledem 

na budoucí výstavbu Základní školy, či navyšování kapacit Mateřské školy. Od poloviny roku 2018 

platí v zákaz připojování na obecní kanalizaci, resp. ČOV Bašť. Nové stavby jsou tak z tohoto důvodu 

povolovány jen s vybudováním jímek, a to jako dočasné řešení. Po navýšení kapacity ČOV musí 

majitelé domů jímky odstavit a přepojit se na standardní kanalizační síť.  

V průběhu příprav projektu Intenzifikace ČOV nebylo možné budoucí projektovanou kapacitu ČOV již 

zásadním způsobem měnit, a to jednak z důvodu nutnosti začít zcela od začátku, vč. výběru nového 

projektanta, tak i s ohledem na budoucí investiční náklady, kdy z důvodu absence příslušného 

potenciálního dotačního zdroje, musí obec projekt realizovat zcela z vlastních prostředků. Vyšší 

kapacita ČOV by znamenala také vyšší náklady.  



Vodoprávní úřad (Odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) zastává 

stanovisko, že nová budova školy musí být v budoucnu zcela napojena na standardní ČOV, a to i 

přesto, že jako součást moderního projektu je pro provozní část budovy školy (tj. bez gastro provozu) 

budována střešní kořenová ČOV, která zajistí zcela odpovídající úpravu odpadních vod vhodné i pro 

další recyklační použití v budově.  

Z výše uvedených důvodů je nyní nutné se reálně začít bavit o novém projektu navýšení kapacity 

ČOV, a to až do limitu do cca 4900 EO. 

 

Zastupitelstvo obce pro projednání  

i. Bere na vědomí podané informace o výhledu budoucí potřebné kapacity ČOV 

ii. Pověřuje starostu obce, Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA, aby připravil technické zadání 

budoucího možného rozšíření kapacity ČOV nad aktuálně řešených 3500 EO 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0  Zdrželo se:   0 

Usnesení: 9/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

11. Projednání daru od společnosti Alza a.s. pro Komunitní centrum Bašť 

Společnost Alza a.s. poskytla obci věcné dary, a to 

- Pro dětský den, resp. Pro akci Živá náves v hodnotě 23 900,- Kč vč. DPH 

- Pro vybavení Komunitního centra obce Bašť v hodnotě 20 409,- Kč vč. DPH 

 

Zastupitelstvo obce 

i. Schvaluje přijetí věcných darů v celkové hodnotě 23 900,- Kč vč. DPH podporu akcí pro 

děti 

ii. Schvaluje přijetí věcných darů v celkové hodnotě 20 409,- Kč vč. DPH jako vybavení 

Komunitního centra Bašť 

iii. Pověřuje starostu obce Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA podpisem darovacích smluv 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti:  Zdrželo se:  

Usnesení: 10/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 



12. Schválení navýšení disponibilní kapacity v MŠ MAMA pro potřeby obce 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zvýšení disponibilní kapacity v MŠ MAMA pro potřeby 

obce o 4 místa pro školní rok 2022/2023 a na 12 míst pro zajištění letního provozu. Celkově by tedy 

obec měla rezervování 28 míst a z toho by 12 bylo zajištěno i pro měsíce červenec a srpen, což 

pokryje konečnou poptávku po umístění dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023. 

Prvotní hlavní smlouva je uzavírána se soukromou školkou na základě legislativní povinnosti 

zřizovatele zajistit umístění dětí do MŠ od tří let věku, neboť obec Bašť dosud nedisponuje vlastní 

dostatečnou kapacitou. Zákon sice dává zřizovateli volnou v tom, kde místa zajistí, a to ad absurdum 

po celé ČR. Chceme-li ale obyvatelům obce zajistit odpovídající služby, je primární povinností je 

zajistit na území obce, je-li to alespoň částečně možné.  

Při průzkumu možností, je zřejmé, že veřejné mateřské školy v okolních obcích se potýkají se stejným 

problémem, jako MŠ Bašť. Pro nadcházející školní rok je jediná veřejná mateřská škola s volnou 

kapacitou v Nove Vsi. Tuto kapacitu však nabídla k dispozici jiné obci.  

Soukromé školky se mimo Baště nachází také v Hovorčovicích a v Měšicích. Ani jedna z obcí však není 

s Baští propojena veřejnou dopravou. Zcela logicky nesplňují základní předpoklad – místa k dispozici 

v místě bydliště. Tento předpoklad je velmi důležitý pro další rozvoj obce a vývoj dětí, kdy 

navštěvováním mateřské školy (a základní školy) v místě bydliště bezesporu pomáhá získat kladný 

vztah k obci. 

Okolní soukromé školky ale lze použít pro srovnání cenové hladiny, kdy například MŠ v Hovorčovicích 

má plné školné ve výši 8 940,- Kč/měsíc a MŠ v Měšicích má školné ve výši 12 800,- Kč/měsíc. U 

levnější MŠ je pak rozdíl v ceně školného při přepočtu na celý školní rok (10 měsíců) a celkovou 

požadovanou kapacitu 28 dětí již více jak 120 tis/školní rok. 

 Na základě výše uvedeného a na základě expertního stanoviska odborné skupiny MMR (dostupné na 

https://portal-vz.cz/…mr/) lze aplikovat § 222 ZZVZ (zákon o zadávání veřejných zakázek), konkrétně 

odst. 5. V souladu se ZZVZ lze přistoupit k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, kterým 

bude navýšena původní smlouva z 2 mil. Kč na celkových 2 544 000,- Kč. 

  

Zastupitelstvo obce po projednání  

a. schvaluje navýšení celkových rezervovaných míst v MŠ MAMA na 28 míst pro školní 

rok 2022/2023 a na zajištění 12 míst pro letní provoz po dobu července a srpna 

2023. 

b. Pověřuje starostu obce, Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA, s ohledem na ustanovení 

odst. 5 § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek podpisem dodatku č. 1 

upravující celková rezervovaná místa pro potřeby obce Bašť na celkových 28 míst 

pro školní rok 2022/2023, z čehož 12 míst bude rezervováno pro letní provoz 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se:   0 

Usnesení: 10/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

https://portal-vz.cz/info-forum/otazky-odpovedi/cast-prvni-obecna-ustanoveni-%c2%a7-1-%c2%a7-32/prekroceni-financniho-limitu-pro-vzmr/


13. Schválení projektového záměru výstavby nové budovy MŠ v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021-2027 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na opětovné oživení a aktualizaci záměru výstavby nové 

budovy MŠ pro celkovou kapacitu 48 dětí. Na podzim, a to pravděpodobně již v září by měla/mohla 

být vyhlášena výzva k předkládání projektů v rámci zvyšování kapacity Mateřských škol.  

Obec má připravený projekt, na který se nepodařilo z důvodu velkého převisu projektů získat dotaci 

od Ministerstva financí. Program IROP disponuje celkově větší finanční alokací. Připravený projekt 

bude potřeba aktualizovat a zahájit projekční práce pro podání stavebního povolení, které je 

povinnou přílohou žádosti. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

i. schvaluje aktualizaci projektového záměru a zahájení přípravných projekčních 

prací pro výstavbu nové budovy MŠ s celkovou kapacitou 48 dětí 

ii. pověřuje starostu obce, Mgr. Vítězslav Kalibu, MPA přípravou projektu pro 

možné podání v rámci budoucí výzvy IROP 2021 - 2027 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se:   0 

Usnesení: 12/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

14. Projednání smluv o věcných břemenech 

Zastupitelstvu obce byly předloženy návrhy na zajištění věcných břemen, a to jednotlivě pro pozemky 

parc. č. 610/2 a 651/1, 512/1, 616/1, 561/1 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

i. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o umístění věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce pro pozemek parc. č. 512/1, a to za 

celkovou náhradu ve výši 2000,- Kč (věcným břemenem bude dotčeno 7bm) 

ii. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o umístění věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce pro pozemek parc. č. 616/1, a to za 

celkovou náhradu ve výši 2700,- Kč (věcným břemenem bude dotčeno 23bm) 

iii. Doporučuje starostovi obce, Mgr. Vítězslavu Kalibovi, MPA, resp. Stavební komisi, aby 

vyvolala jednání o stavebním záměru na parc.č. 610/2, 651/1 a 561/1. 

 

 



Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se:   0 

Usnesení: 13/034 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

15. Různé 

V rámci bodu Různé nebyly předloženy žádné body k projednání, ani neproběhla žádná diskuse nad 

rámec projednaných bodů. 

Jednání bylo ukončeno ve 22:10 

 

Přílohy záznamu: 

1) Prezenční listina 
2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce 
 

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

 

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

Martin Sviták    ………………………………………………………………. 

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