
 
 

Obec Bašť 
Zastupitelstvo obce Bašť 

 
Záznam usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 

konaného dne 04. 08. 2022, od 18:00 hodin, Dlouhá 52, Bašť. 
 
Zahájení jednání zastupitelstva 

Jednání Zastupitelstva obce Bašť (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 18:04 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 28. 07. do 04. 08. 2022. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) 
konstatoval, že přítomno je 5 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 Václava Žihlu 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. 

Dále předsedající navrhl rozšířit program o body: 

- Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2022 

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

o programu jako celku. 

 
 
 
 
 
 
 



Hlasování:  
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 
 
schvaluje program 35. jednání v uvedeném znění: 
 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),  
2. Schválení programu 
3. Změna č.3 Územního plánu obce pro plochu OV2 – zkrácené řízení 
4. Informace o projektu Revitalizace areálu bývalého statku 
5. Informace o Intenzifikaci ČOV 
6. Dodatek ke Smlouvě o zajištění sociální služby - pečovatelská služba 
7. Schválení výběru zpracovatele PD pro sloučené územní a stavební řízení k nově budově MŠ 
8. Schválení výběru dodavatele stavebních prací v rámci zajištění havarijní opravy střechy 

Panské sýpky 
9. Vyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahu na Demoliční práce v rámci přípravných prací 

revitalizace areálu statku v obci Bašť 
10. Rozpočtové opatření č. 2/2022 
11. Různé 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se:    0 

 

Usnesení č. 1/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

3. Změna č.3 Územního plánu obce pro plochu OV2 – zkrácené řízení 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na schválení již projednávané změny č. 3 Územního 

plánu obce ve zkráceném řízení. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

 

Rozhodlo postupem podle § 55a, 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) o pořízení Změny č. 3 územního plánu 

Bašť zkráceným postupem, a to změny 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 na základě 

stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

orgánu ochrany přírody. 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se:   0 

Usnesení: 2/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

 



4. Informace o projektu Revitalizace areálu bývalého statku 

Zastupitelstvu byla předložena stručná informace o vývoji připravovaného projektu, kdy se 

předpokládá vydání stavebního povolení na budovy školy v Bašti v průběhu srpna a nabytí 

právní moci v září. Podle platného harmonogramu se počítá s vyhlášením Veřejné zakázky na 

stavební práce v září 2022. 

 

Zastupitelstvo po projednání 

 

Bere na vědomí podané informace 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení: 3/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

5. Informace o Intenzifikaci ČOV 

Zastupitelstvu obce byla předložena informace o průběhu stavebních práci. Současně byla 

podána informace o možnosti podat i na tento projekt Žádost o dotaci. 

 

Zastupitelstvo po projednání  

Bere na vědomí podané informace o průběhu prací na Intenzifikaci ČOV a potenciální 

možnosti podat žádost o dotaci. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se:  0 

 

Usnesení: 4/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

6. Dodatek ke Smlouvě o zajištění sociální služby - pečovatelská služba 

 

Zastupitelstvu byl předložen k projednání návrh dodatku ke stávající smlouvě, vč. zdůvodnění 

navýšení ceny. 

 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 
i. schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování sociálních služeb 

ii. Pověřuje starostu obce podpisem dodatku dle bodu i. tohoto usnesení 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti:  Zdrželo se:  

 

Usnesení: 5/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 



7. Schválení výběru zpracovatele PD pro sloučené územní a stavební řízení k nově 

budově MŠ 

Zastupitelstvu obce byl předložen výsledek poptávkového řízení na zpracovatele Projektové 

dokumentace ve stupni DUR a DSP ve sloučeném řízení pro projekt výstavby nové budovy 

MŠ, a to nejen za účelem přípravy Žádosti o dotaci jako povinné přílohy, a to na základě 

Objemové studie z roku 2021. Mgr. Lucie Caltová a MgA. Kristina Přecechtělová 

informovaly, že neobdržely cenové nabídky před konáním zastupitelstva ani v jeho průběhu, a 

tudíž budou rozhodovat pouze na základě informace od pana starosty. Starosta obce uvedl, že 

nabídky zašle po ukončení zastupitelstva. 

 

Osloveny byly tři projektové kanceláře. Zpět se vrátily dvě nabídky: 
- Nosek & Raffelová architekti s.r.o. s nabídkovou cenou 450 000,- Kč bez DPH 

- ATELIER A PRAHA, s.r.o. s nabídkovou cenou 493 000,- Kč bez DPH 

  

    

Zastupitelstvo obce pro projednání  

i. schvaluje v souladu s interní směrnicí výběr dodavatele projektových prací 

na zpracování Projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP společnost 

Nosek & Raffelová architekti s.r.o., IČ: 086 85 932 za celkovou cenu 450 

000,- Kč bez DPH 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0  Zdrželo se:   0 

 

Usnesení: 6/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

8. Schválení výběru dodavatele stavebních prací v rámci zajištění havarijní opravy 

střechy Panské sýpky 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Jiří 

Mašek s.r.o., IČ: 27454606. 

 

Tým projektantů předal zpracovanou PD na řešení provizorního zastřešení Sýpky (po propadu 

střechy v prosinci 2021), a to ve druhé polovině června 2022. Po odevzdání PD probíhaly i 

nadále upřesňující konzultace k PD. 

 

Předmětem realizace nejsou plánované práce, ale řešení havarijního stavu, který dozoruje 

nejen Stavební úřad, ale probíhá o pod dohledem NPÚ, kdy jsou nařízeny záchranné práce. 

Cílem je zajistit záchranu památkově chráněné budovy Sýpky, a to realizací provizorního 

zastřešení dle stanoviska orgánu památkové péče a tím zabránit dalšímu chátrání budovy a 

degradaci zdiva. Provizorní zastřešení je tedy nutné realizovat do zimního období. 

 

Z tohoto důvodu starosta obce navrhuje uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, jež 

byl doporučen Projekční kanceláří a má s podobnými realizacemi zkušenosti. Společnost 

působí na trhu od roku 2006. Rozdíl v cenové nabídce z července 2022 od společnosti Jiří 

Mašek s.r.o. je 12 % oproti kontrolnímu Výkazu výměr předaného projekčním týmem 



v červnu 2022 (zpracovaný v květnu 2022). Výkaz výměr je zpracován v Cenové soustavě 

ÚRS. Nárůst ceny odpovídá současnému dynamickému růstu cen ve stavebnictví.  

 

Uvedená společnost je připravena nastoupit ihned k realizaci a dílo dokončit v první polovině 

listopadu 2022. 

 

V rámci diskuse k bodu o navrženému řešení vyjádřily shodně zastupitelky Mgr. Caltová a 

MgA. Přecechtělová, a to tak, že s navrženým postupem nesouhlasí. Trvají na tom, že i 

v tomto případě s odkazem na péči řádného hospodáře a vzhledem k tomu, že jsme o 

havarijním stavu věděli od ledna 2022 musí proběhnout veřejná zakázka standardním 

postupem, tj. otevřenou nebo uzavřenou výzvou s oslovením 3 vybraných firem se 

zkušenostmi se stavebními pracemi na památkově chráněných budovách. Běžná lhůta pro 

podání nabídek je pouze 10 dní, což vzhledem k délce prací na PD řešení provizorního stavu, 

nezpůsobí zdržení. K uzavření smlouvy ve standartním výběrovém řízení může dojít do 15 

dnů od odeslání výzvy k podání nabídek a obratem by došlo k zahájení prací na Díle. Dále 

uvedly, že podle jejich názoru musí být součástí výzvy smlouva o dílo navržená zadavatelem, 

tj. obcí, aby byla podchycena důležitá smluvní ujednání. Dále uvedly, že vzhledem k tomu, že 

projektová dokumentace měla být dokončena do konce dubna a o nutnosti zastřešení obec 

Bašť věděla již od konce ledna, měla být připravena a schválena výzva k podání nabídky 

včetně smlouvy v předstihu a výkaz výměr, který dodala projektová kancelář až v červnu 

nebo červenci 2022 by se přiložil ke smlouvě jako její příloha posléze. Nehledě na to, že 

nějakou dobu jistě zabralo nacenění výkazu výměr i výše uvedené společnosti Jiří Mašek 

s.r.o. a to už jsme klidně mohli mít vyhlášenou výzvu k podání nabídek standardním 

způsobem a tato společnost mohla být jednou z oslovených firem k podání nabídky. 

 

K tomuto předsedající, starosta obce uvádí, že jde o havarijní stav a o záchranu památkově 

chráněné budovy a bez řádně zpracované PD dle stanoviska památkové ochrany nic realizovat 

a ani připravovat nelze. Realizace veřejné zakázky standardním postup ohrožuje vlastní 

realizaci v této stavební sezóně a instalaci provizorní střechy ještě před nástupem zimy. 

Naopak upozorňuje, že péče řádného hospodáře spočívá v záchraně budovy a předcházení 

dalším škodám, které by měly daleko větší finanční dopad do rozpočtu obce, než potenciální 

nejistá úspora na stavebních pracích.  

 

Poté byla diskuse ukončena a předsedající dal hlasovat. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

i. Bere na vědomí podané informace k provizornímu zastřešení Panské sýpky 

ii. Schvaluje výběr dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo se společnosti Jiří 

Mašek s.r.o. IČ: 274 54 606 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 3 Proti: 2 (Mgr. Caltová, MgA. Přecechtělová) Zdrželo se:   0 

 

Usnesení: 7/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 



9. Vyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahu na Demoliční práce v rámci přípravných 

prací revitalizace areálu statku v obci Bašť  

 

Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení Výzva k podání nabídek v rámci veřejné 

zakázky malého rozsahu na odstranění staveb v areálu statku. Tyto práce jsou podmínkou pro 

návazné stavební práce nové budovy Základní školy Bašť. 

 

Celkové předpokládané náklady demoličních prací, vč. likvidace sutin jsou 4,9 mil. Kč bez 

DPH. 

 

V rámci diskuse se vyjádřili shodně zastupitelky Mgr. Caltová a MgA. Přecechtělová, a to 

tak, že s navrženým postupem nesouhlasí, neboť součástí zaslaných podkladů nebyl návrh 

Smlouvy o dílo, která by obsahovala podmínky pro započtení ceny za případný odprodej 

druhotného materiálu,vyžadaovala doklady o nakládání s odpady a upravovala další důležitá 

smluvní ujednání o provádění bouracích prací včetně případných sankcí Vyhlášením veřejné 

zakázky bez smlouvy riskujeme, že celé zadávací řízení se protáhne a to z důvodu toho, že 

případná diskuze o smluvních ujednáních bude protahovat zadávací řízení nehledě na to, že 

případná vítězná firma může z důvodu požadovaných smluvních ujednáních obcí od podpisu 

smlouvy odstoupit a následně se bude jednat úplně stejně z druhou případně třetí firmou 

v pořadí. Kdyby byla smlouva součástí výzvy k podání nabídek, tak tato naše smlouva je pro 

účastníky zadávacího řízení závazná a o smluvních ujednáních se dále nejedná a obec Bašť 

má tak smluvní ujednání o provádění demoličních prací plně pod svojí kontrolou.  Zároveň se 

dotázaly, zda je možné demoliční práce financovat z dotačního titulu MMR brownfield, do 

kterého byl statek v roce 2020 registrován. 

 

K tomuto předsedající, starosta obce uvádí, že interní předpis obce neuvádí návrh smlouvy o 

dílo jako povinou přílohu Výzvy k podání nabídek. Naopak připomněl, že podepsaný Návrh 

Smlouvy o dílo je povinnou součástí nabídek a že současně je v návrhu výzvy Zadavatelem 

vyhrazeno právo o finální podobě Smlouvy o dílo jednat. Při striktně nastavené smlouvě, 

zejména v oblasti sankcí zase riskujeme, že žádnou nabídku neobdržíme. Režim veřejné 

zakázky malého rozsahu takový postup umožňuje. Dále připomněl, že odstranění staveb je 

také nutnou podmínkou pro budoucí zahájení stavebních prací na výstavbě budovy Základní 

školy Bašť. Získání dotace je v teoretické rovině možné, nicméně pak je potřeba projekt 

rozdělit do dvou částí, kdy jedna část demolic by byla dotována z projektů pro nekomerční 

výstavbu a druhá část demolic z projektů podporující komerční výstavbu. Dotace na celkovou 

demolici bez dalšího určení možná není. 

 

Poté byla diskuse ukončena a předsedající dal hlasovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zastupitelstvo obce pro projednání  

i. Bere na vědomí podané informace k dílčímu projektu odstranění staveb 

v rámci Revitalizace areálu bývalého statku 

ii. Schvaluje znění Výzvy pro podání nabídek veřejné zakázky 

iii. Souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 3 Proti:  2 (Mgr. Caltová, MgA. Přecechtělová) Zdrželo se:   0 

 

Usnesení: 8/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

10. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení Rozpočtové opatření č. 2/2022, které je 

vyvoláno usnesením č. 5/034 ze dne 30.06.2022 – poskytnutí příspěvku na financování 

školních asistentů 

 

Zastupitelstvo obce 

 

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: 9/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Různé 

 

V rámci bodu Různé předložil starosta dva body týkající se věcných břemen: 

 

V prvním případě se jedná o dodatek č. 1 k již uzavřené Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti – veřejné komunikační sítě se společností CETIN a.s. Dodatek rozšiřuje budoucí 

věcné břemeno také o pozemky ve vlastnictví obce prac. č. 542/21, 567/1 a 561/1. 

 

Předmětná stavba řeší vybudování optického kabelu sítě elektronických komunikací do 

domku se stávající technologií CETIN a.s. u kapličky při křižovatce směrem na Líbeznice a 

Měšice, v obci Bašť. Důvodem výstavby je zrychlení datových služeb a internetu v obci. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – 

veřejné komunikační sítě se společností CETIN a.s. uzavřené 8.12.2020 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: 10/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

Ve druhém případě se jedná o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 

společností ČEZ Distribuce a.s., kdy budoucím záměrem je položení elektrického přívodního 

kabelu k pozemku parč. č. 357/6, na kterém se nachází Sběrné místo provozované obcí Bašť. 

Elektrifikace pozemku tak přináší nejen možnost vyššího zabezpečení místa, ale především do 

budoucna efektivnější nakládání s odpady. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností ČEZ 

Distribuce a.s. k pozemku parc. č. 331/1, kdy cílem realizace záměru je přívod elektrické 

energie k pozemku Sběrného místa Bašť 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: 11/035 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

V rámci diskuse přednesli své příspěvky postupně: 

 

Mgr. Lucie Caltová: 

- Je potřeba prověřit a zajistit opravu fitness stroje Elyptical (zřejmě vadná ložiska 

stroje) 



- Dále upozornila na prorůstající plevel, kdy uvedla, v místě fitness nebyl zřejmě plevel 

odstraňován minimálně tři měsíce. 

K tomuto starosta uvedl, že bude osloven dodavatel prací, který prováděl repasi strojů. Dále 

uvedl, že předmětný prostor byl předmětem běžné údržby, tj. odstranění plevele naposledy 

minimálně 14.6.2022 a probíhá pravidelně. Pod provizorních pískovým povrchem není 

uložena netkaná textilie. 

 

MgA. Kristina Přecechtělová: 

- Upozornila na možnou budoucí degradaci betonové desky workoutu, kdy zřejmě 

vlivem dešťů dochází k podemlíváni části betonové desky.  

- Dále upozornila o požádala o prověření realizace opravy zastávky BUS v Baštěku, kdy 

zřejmě nebyly řádně začištěny přechody mezi nově položeným asfaltem a původním 

povrchem – vzniká výškový rozdíl, který může v budoucnu vézt k odlamování nového 

povrchu. 

K tomuto starosta uvedl, že podněty předá dodavatelům stavebních prací, aby se k závadám 

vyjádřili a navrhli řešení. 

 

 

Martin Sviták: 

- Navrhl realizaci náhradní výsadby za uhynulé stromy podél cyklostezky do Líbeznic 

K návrhu proběhla krátká diskuse, kdy se přítomní shodli, že výsadba je k další diskusi ve 

vhodném ročním období. 

 

Z řad občanů se do diskuse s podněty zapojili:  

 

Ing. Antonín Kreml 

- Připomněl svoji zaslanou žádost o poskytnutí informací ohledně VD Tlaková stanice 

Bašť a že dosud neobdržel odpověď 

K této připomínce starosta uvedl, že na příslušnou žádost odpovídal (e-mail ze dne 15.3.2022) 

a považuje tedy žádost z pohledu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím za vyřízenou. Obec Bašť navíc není investorem daného díla, přesto byla žádost na 

základě tehdy dostupných informací zodpovězena. 

 

Jan Calta 

- Pan Calta se dotazoval na činnost Obecní Policie Líbeznice, zda a jaké činnosti na 

území obce Bašť vykonává. Podal několik podnětů ke špatně zaparkovaným autům a 

vyzval starostu obce, aby zadal OP Líbeznice se situací zabývat. 

 

K této výzvě starosta uvedl, že není oprávněn OP Líbeznice jakkoli úkolovat, dávat příkazy 

apod. OP Líbeznice se řídí příslušným zákonem. OP Líbeznice předává k rukám starosty 

pravidelné měsíční výkazy činnosti, ze kterých zřejmé naplňování uzavřené veřejnoprávní 

smlouvy. Sdělil, že OP Líbeznice zcela bezpochyby funguje, a to navzdory limitům, které 

obecní a městské policie mají. 

Poslední veřejný přehled činnosti OP Líbeznice byl zveřejněn v obecním Zpravodaji léto 

2021. Přehled činnosti a řešený přestupků bude opět v některém z budoucích vydání 

Zpravodaje. Nicméně rozsah je obdobný. 



 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 

 

Přílohy záznamu: 

1) Prezenční listina 

2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce 

 

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

 

Ověřili: Václav Žihla    ……………………………………. 

 

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

 

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