
 
 

Obec Bašť 

Zastupitelstvo obce Bašť 

 

Záznam usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva obce Bašť 

konaného dne 16. 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 09. 08. do 16. 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 Martina Svitáka a Pavla Peka, 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. 

 

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

o programu jako celku. 

 

 

Hlasování:  

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 

 

schvaluje program 36. jednání v uvedeném znění: 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),  

2. Schválení programu 

3. Revokace usnesení č. 6/035 ze dne 04.08.2022 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2022 



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

střechy Panské sýpky 

6. Vyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahu na Demoliční práce v rámci 

přípravných prací revitalizace areálu statku v obci Bašť 

7. Různé 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se:    0 

 

Usnesení č. 1/036 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

3. Revokace usnesení č. 6/035 ze dne 04.08.2022 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena revokace usnesení č. 6/035 ze dne 04.08.2022. 

 

Chybným vyhodnocením doručených nabídek byla ke schválení Zastupitelstvu předložena 

nabídka, která se umístila ve skutečnosti na druhém a nikoli prvním místě. Příslušný právní 

akt nebyl dosud podepsán, a tak tato chyba nemá žádné další důsledky. Revokací usnesení lze 

chybu zhojit.  

 

Osloveny byly tři projektové kanceláře. Zpět se vrátily dvě nabídky: 

- Nosek & Raffelová architekti s.r.o. s nabídkovou cenou 500 000,- Kč bez DPH 

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

Společnost Atelier a Praha potvrdila, že jejich nabídka je včetně inženýringu, který byl u 

nabídky společnosti Nosek & Raffelová naceněn samostatně v hodnotě 50 000,- tis Kč bez 

DPH. Tato část nabídky se při prvním hodnocení z technických důvodů nenačetla. 

 

Na návrh doplnění usnesení 

    

Zastupitelstvo obce pro projednání  

i. Revokuje usnesení č. 6/035 ze dne 04.08.2022 

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

na zpracování Projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP společnost 

Atelier a Praha s.r.o., IČ: 62916921 za celkovou cenu 493 000,- Kč bez DPH 

za předpokladu, že práva k PD budou v majetku obce 

 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5 Proti: 0 Zdrželo se:   0 

Usnesení: 2/036 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

 



4. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení Rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým 

dochází k navýšení položky rozpočtu na opravy a údržbu komunikací. Celkové příjmy a 

výdaje rozpočtu zůstávají nezměněny. 

 

 
 

Zastupitelstvo obce 

 

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 1 (MgA. Přecechtělová) Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: 3/036 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

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

střechy Panské sýpky 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na výběr dodavatele Jiří Mašek s.r.o., IČ: 27454606. 

Tento bod navazuje na 35. jednání Zastupitelstva. 

 

Starosta obce provedl prostřednictvím výzvy k oslovení podání nabídek 4 potenciální 

uchazeče. Dvě společnosti VW WACHAL a.s. a BOLID-M, s.r.o. podání nabídky odmítli 

s odůvodněním na nedostatečné kapacity pro okamžité zahájení realizace. 

 

Nabídku tak podala pouze společnost Jiří Mašek s.r.o., a to s celkovou cenou 2 341 834,71 Kč 

bez DPH. 

 

K bodu proběhla krátká diskuse 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, a to za celkovou cenu 2 342 834,71 Kč bez DPH 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti:     0    Zdrželo se:   1 (MgA. Přecechtělová) 

 

Usnesení: 4/036 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

poř. čís. paragraf položka ÚZ

1 2219 6121 stavby

2 2219 5171 opravy a udržování 100 000,00 750 000,00 650 000,00

výdaje

rozpočet po úpravě

350 000,00

0,00

navýšení o

1 000 000,00 -650 000,00



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

prací revitalizace areálu statku v obci Bašť  

 

Zastupitelstvu obce byla opětovně 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. 

 

K bodu proběhla krátká diskuse 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: 4 Proti:     1 (MgA. Přecechtělová) Zdrželo se:   0 

 

Usnesení: 5/036 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

7. Různé 

 

V rámci bodu Různé předložil starosta tři body: 

 

A. Schválení přijetí věcného daru, Notebook Dell Inspiron 15 (5502) Silver kovový, od 

společnosti Alza a.s. v celkové výši 16 911 Kč, který bude předán k používání 

Mateřské škola Bašť, p.o. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

i. Schvaluje přijetí věcného daru, Notebook Dell Inspiron 15 (5502) Silver kovový, 

od společnosti Alza a.s. v celkové výši 16 911 Kč 

ii. Souhlasí a schvaluje předání daru dle bodu i. k užívání Mateřské škole Bašť, 

p.o. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: 6/036 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 



B. Předložení na vědomí informaci o stažení záměru společnosti Autodoprava Kroupa 

o uzavření SoSBoVB k pozemku parc.č. 610/2 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

Bere na vědomí stažení záměru týkajícího se pozemku parc. č. 610/2 společnosti 

Autodoprava Kroupa 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: 7/036 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

C. Revokace usnesení č. 7/016 ze dne 14.02.2020, které bylo přijato ve znění: 

Zastupitelstvo obce Bašť po projednání 

 

i) souhlasí s vydáváním negativních stanovisek obcí Bašť v rámci uplatňování 

připomínek ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení 

nových studní za účelem zalévání zahrad z těchto studní do doby vydání 

stavební uzávěry.  

ii) pověřuje starostu a stavební komisi, aby zabezpečili spolu s obecním úřadem 

realizaci bodu i) do doby vydání stavební uzávěry k takovýmto vodním dílům.   

iii) pověřuje starostu v součinnosti Mgr. Caltovou předsedkyní kontrolního výboru 

k zahájení přípravy vydání územního opatření o stavební uzávěře k výše 

popsaným vodním dílům. 

 

Vývojem času se ukázalo, že přijaté usnesení nemá žádnou oporu v dalším řízení o 

povolování realizace studní u příslušného vodoprávního úřadu. Stavební komise i na základě 

tohoto poznatku od vydávání negativních stanovisek upustila. Vlastní studna naopak pomáhá 

šetřit spolu s dalšími vhodnými opatřeními na zachytávání dešťové vody vodu pitnou 

z vodovodního řadu. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

Revokuje usnesení č. 7/016 ze dne 14.02.2020 v plném znění 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4 Proti: 1 (MgA. Přecehtělová) Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: 8/036 

Usnesení bylo schváleno/nebylo schváleno. 

 

 

 

 



V rámci následné diskuse v bodu Různé podal místostarosta Václav Žihla krátkou informaci o 

probíhající Intenzifikaci ČOV, která probíhá bez jakýchkoli změn oproti projektu. 

 

 

Starosta informoval o havarijním stavu hráze Malého rybníku v Baštěku, kdy se členové 

místní rybářské organizace snažili o víkendu (13. a 14.8.2022) opravit protékající hráz. 

Proběhla provizorní oprava a nyní se s pomocí odborné firmy zjišťují předpokládané náklady 

na celkovou revitalizace hráze. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 18:40 

 

Přílohy záznamu: 

1) Prezenční listina 

2) Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce 

 

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

 

Ověřili: Martin Sviták    ……………………………………. 

 

Pavel Pek    ……………………………………. 

 

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